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Nagy lépésekkel a fejlődés útján Litér
Tisztelt Litéri Lakosok! Kedves Olvasóim! Örömmel számolok be az
elmúlt időszakban folyó munkáról. Számos pályázat benyújtására
került sor, amelyek megalapozzák jövőbeni elképzeléseinket.
Reményeim szerint megoldjuk a vízvezeték és ezzel pá rhuza mosa n a
szennyvíze lvezetés problémáját, bővítjük az általános iskola és az óvoda épületét, Táncház és Mag-TárHáz kialakítását tervezzük. Ezek olyan elképzelé-

sek, amelyek nagymértékben meghatározzák a községünk jövőjét. Emellett
számos kisebb projektre
adtuk be támogatási kérelmünket a Mag yar Falu
programban.
Ennek keretében pályázunk a Litér és Szentki-

rályszabadja közötti
2+300 – 2+800 km-
szelvények közötti
kerékp árútszakasz
felújítására, közel 8
millió Ft támogatásra
jeleztük igényünket.
5 millió Ft-ot szánnánk az Eperfa utcai
temető utcafronti oldalán a kerítés építésére mintegy 200 m
hosszúságban, 2 db
kiskapuval, 10 méterenként elhelyezett
falazott pillérekkel. Szeretnénk a sokszínű kulturális élet támogatás érdekében rendezvényes faházat, kültéri sátrat, színpadi
fénytechnikát és egyéb kisebb technikai eszközöket
beszerezni. Ugyancsak a

Négy évtized az óvodában
Rokalyné Csizmadia Margit, a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 39 évet töltött a litéri óvodában, 31 éve vezetőként tevékenykedett. Aktív, munkával töltött évei május 31-ével lezárultak
nyugdíjazása miatt, életében a jól megérdemelt pihenés következik.
„Még csak néhány nap telt el a búcsúzásom óta, de felejthetetlen
pillanatként őrzöm, ahogy a gyerekek és a kollégáim elköszöntek
tőlem, és átadták a Szeretet Diplomát.
Ennél többet nem is lehet kívánni!”
Interjúnkat a 6. oldalon olvashatják.

Magyar Falu programban
van lehetőségünk a művelődési ház energiatakarékos korszerűsítésére, és
100 millió Ft nyerhető el a
Csivitelő Óvoda bővítésére.
Ez azt jelentené, hogy egy
125 m 2 alapterületű cso-

portszobát hozunk
létre a 92 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóház
átépítésével, felújításával.
Ugyancsak pályázattal megépítjük a
Templom utcai gyalogosjárdát, kommunális eszközök beszerzésére nyílik lehetőség a közterületek
karbantartásához, és
a felelős állattartás
elősegítése című pályázatot is benyújtottuk. Ehhez kértük
előzetesen a lakosság
igényét.
Természetesen
ezek a terveink akkor valósulnak meg, ha nyernek
a pályázataink. Jól megalapozottak, és a településünk törekvéseit jellemzik, reméljük, sikeresek
leszünk!
Folytatás a 2. oldalon.

Mesekuckós felhívás
Továbbra is szívesen várom az újabb, önkéntes
Mesekuckó-készítők jelentkezését a Litéri
Mesetúra útvonalbővítéséhez.

Jelentkezni
Lugossy Zsuzsa,
művelődésszervezőnél
lehet (30/399-9278).

Megyeszerte
nagy népszerűségnek örvend úgy
a gyerekek, mint
a felnőttek
körében.

A litéri Mesetúra elérhető
a MESETÚRA-LITÉR Facebook-oldalon.

fejlesztésekről
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Nagy lépésekkel a fejlődés útján Litér
(Folytatás az 1. oldalról)
Messzebbre tekintve egy
jelentős beruházás körvonalai rajzolódnak ki a Veszprém–Balaton 2023 program
által gondozott regionális
együttműködés révén, hiszen lehetőségünk van az
Európa kulturális fővárosa
program keretében pályázatokon való részvételre.
A községünk által tervezett fejlesztés támogatásának középpontjában a kulturális és közösségi programokat kiszolgáló helyszínek állnak. Így a művelődési ház mellé tervezünk
egy Táncházat, amelyre a
tervek már el is készültek.
Önkormányzati területet
érint ez a bővítés, természetesen nem kívánunk
idegen épületeket kisajátítani. Fő szempontunk a lakosság megelégedése,
emellett egy korszerű, de
hagyományos stílusú beruházás. A Mag-Tár-Ház pedig egy olyan elképzelés,
ami a meglévő épített örökség újjáélesztésére és újraértelmezésére irányul.
A pályázat összértéke több
mint 760 millió Ft. Ha megvalósul, ez azt jelenti, olyan
programokat tudunk lebonyolítani, amelyek különleges színfoltjai lesznek a

2023-as kínálatnak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Litér tánckultúráját még magasabbra emeljük.
A községünket érintő
vízhálózat felújításával
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom olvasóinknak: Több levélváltás
történt az elmúlt időszakban a külügyminisztérium
befektető társaságával, és
el is készültek a tervek a
Bakonykarszttal mint szolgáltatóval közösen. Az
utolsó bizottsági ülésen támogatták is a közel másfél
milliárdos beruházást,
azonban újabb feladattal
toldották meg: meg kell
vizsgálni a szennyvízkérdést is. Ehhez felmérést
kell készíttetnünk, s a két
beadványt együttesen kell
kezelnünk, ez további 1
milliárd 100 millió Ft-os
beruházást jelent. Mivel a
szennyvízkezelés társulási
formában történik, 4 település dolgozta ki a területi
igényeket, bekötéseket. Az
előkészítő anyag tehát egyben van, reméljük, hamarosan döntés születik. Ezzel
régi elképzelés fog megvalósulni, nagy mérföldkő ez
községünk életében!
Iskolánk is fejlődésen
megy keresztül. Az önkor-

tása” című felhívásra
2019. 04. 30. napon benyújtott támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült. A projekt
keretében támogatásra
került a XIX. Mogyorósi
Napok rendezvény mint
meghatározó közösségépítő helyi rendezvény, a
szabadtéri közösségi al-

mányzat kezdeményezte a
bővítés lehetőségét, 2 alkalommal is kéréssel fordultunk az országgyűlési képviselőhöz, kérve segítségét,
hiszen a megnövekedett
gyermeklétszám miatt fontos az épület bővítése. Az
időközben megnyert pályázatot az iskola fenntartója,
a református egyház bonyolítja. A kivitelezőt már
kiválasztották, hamarosan
el is kezdődnek a munkák.
A Csivitelő Óvoda konyhájának felújítása elkezdődött, augusztus 31-én átadásra is kerül. Jelentős
módosításokat hajtottunk
végre a kivitelezői árban,
közel felére csökkent a be-

kalmakhoz a Közpark felső szintjén búbos kemence épült kiegészítőkkel,
továbbá a helyi lakosság
lehető legszélesebb körének tájékoztatása és információval való ellátása
érdekében a település hat
frekventált pontján fa
köztéri információs tábla
került kihelyezésre.

ruházási összeg. Ragaszkodom ahhoz, hogy helyi vállalkozók végezzék a munkákat, bebizonyosodott,
hogy kedvezőbb árat kalkulálnak, és utolérhetőek, ez
is fontos szempont. Új, korszerű gépekkel szereljük fel
a konyhát, kulturált körülményeket biztosítunk az ott
dolgozóknak. Napi rendszerességgel ellenőrzöm az ott
folyó munkát.
Említést teszek a tavaly
karácsony előtti napon érkezett kormánydöntésről,
amelynek révén lehetőségünk van beszerezni egy
15 millió Ft-os munkagépet. Ezúton is köszönöm
Kontrát Károly képviselő
úrnak a közbenjárását ez
ügyben. Az új géppel –
amely JCV3CX típusú lesz
– többek között el tudjuk
végezni a csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek

tisztítását. Ez nagyon régen nem történt meg a községben.
Ezekkel a jó hírekkel
szolgálhattam az elmúlt 3
hónap történéseit összefoglalva. Bízom abban, hogy
községünk lakói is velünk
együtt értékelik ezeket a
fejlődéseket. Természetesen a beadott pályázatoknak most még csak bízhatunk a sikereiben, remélem, a legközelebbi újságban már az eredményeket
is közre tudjuk adni.
Végezetül szeretettel invitálom a lakosságot a július 3-án tartandó hagyományos guylásfőző partira. A
program még szervezés
alatt van, de 4 fős csapatok
jelentkezését már várjuk!
Legyen szép nyara
mindnyájunknak!
n VARGA MIHÁLY
POLGÁRMESTER

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legkisebb lakóját:

Bakos Benedek
Édesanyja:
Bakosné Öveges Panna
Született: Veszprém, 2021. 01. 26.
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Életünket föláldozni Krisztusért
avatásáért, majd Magdi unokahúga, Kovács
Elemérné Bódi Mária
– mint minden megemlékezésen – elszavalta
Markója László egykori kislődi plébános
Magdiról írt versét.
A záró áldás előtt a
főpásztor kérte, hogy
buzgón imádkozzunk
azért, hogy a boldoggá
avatási eljárás minél
hamarabb célba érjen,
hiszen szükség van
erőforrásra, szükség
van bátorításra, szükség van olyan emberekre, akiknek a szívében eg yértelműen,
megkérdőjelezhetetlenül ott van Krisztus törvénye, és példaként állnak
előttünk.
A szentmise után Udvardy György érsek és Márfi
Gyula ny. érsek közösen
imádkoztak a litéri temetőben Bódi Mária Magdolna
sírjánál.
Részletesebben:
veszpremiersekseg.hu

A Veszprémi Főegyházmegye hivatalos megemlékezéseként
2021. április 17-én, szombaton a litéri templomban szentmisével
emlékeztek meg Bódi Mária Magdolna vértanúhalálának 76.
évfordulójáról. Bódi Mária Magdolna születése 100. évfordulójának évében a szentmisét dr. Udvardy György érsek úr mutatta be.
A szentmise zárt körben került megtartásra.

Helyi identitás erősítése Litéren
Litér Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési Program keretén
belül a Bakony és Balaton
Keleti Kapuja Közhasznú
Egyesület működési területére meghirdetett, VP619.2.1.-7-2-17 kódszámú
„Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támoga-

hitélet
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Jézus a vízen jár, a vízen
járva közelít apostolaihoz
– kezdte az evangéliumra
utalva szentbeszédét Udvardy György érsek. A vízen járás azonosulás
Krisztussal – mondta. A
döntés Krisztus követése
és ennek a teljessége a vértanúság. Mindez a föltámadásban nyer értelmet. Jézus Krisztus föltámadása
megerősít hitünkben, értelmet és erőt ad követéséhez.
Szent Lelke ajándéka pedig újjáteremt bennünket.
Bódi Mária Magdolnára
emlékezünk, az ő életáldozatát köszönjük meg, és állítjuk évről évre magunk
elé, mint az egyháznak az
ajándékát. Jézus Krisztushoz való kapcsolódásunk

révén új törvények valósulnak meg a szívünkben. Képessé tesz bennünket olyan
bátorságra, olyan döntésekre, amelyek fölötte állnak e világ rendjének, saját
megszokottnak vélt természetünknek.
Köszönjük meg azt a tanítványi lelkületet, amit
tanulhatunk tőle: a szentségi élethez való ragaszkodást, az áldozatot a vasárnapért. Nagy szükségünk
van erre, különösen, amikor reménykedünk abban,
hogy a pandémiás helyzet
elmúlik s ismét megújult
erővel akarjuk ünnepelni a
vasárnapot. Nagy szükség
van arra, hogy a szentségi
életet értéknek tekintsük.
Hálásak vagyunk az ő élet-

példájáért, amikor
fölfedezzük benne az
imádságnak az erejét, amikor látjuk, a
konkrét, közvetlen
szeretetcselekede
teinek az erejét,
amely képes tanúságtévő módon bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, a
Feltámadottról.
Példa ő a bátor cselekvésben is, hiszen bátorság
nélkül sem élni, sem szeretni nem tudunk. S ez a
bátorság Krisztus Szent
Lelkének a bátorsága. Egy
olyan példa, aki egy nagyon zűrzavaros helyzetben Krisztushoz való ragaszkodásának egyértelműségében adott példát

számunkra. Van lehetőségünk a mindennapokban a
vízen járásra, van lehetőségünk döntéseink megerősítésre, van lehetőségünk bátorságunkra, ennek megélésére küzdelmeinkben.
A szentmise végén közösen imádkoztak Bódi Mária Magdolna boldoggá

Visszatérjünk a régi életünkhöz? Változzunk?
Az elmúlt időben sokat cikkeztek arról, itthon és külföldön is, hogy a koronavírus-járvány remélt vége
után visszatérhet-e az életünk a járvány előtti kerékvágásába. Mert sok még a
kérdés! Pl. Utazhatunk-e
megint szabadon, mindenféle kötöttségek nélkül?
Nyugodt szívvel lehet-e
fesztiválokat és nagy tömegrendezvényeket tartani? Mikor felejthetjük már el
végre a maszkot immár zárt
térben is?
A fentiek is fontos kérdések,
de bennem két másik, egymásból következő kérdés is
felmerült: 1. Taníthatott-e
nekünk valamit az az időszak, amit reméljük, örökre
magunk mögött hagyunk?
2. Valóban úgy és onnan
kell-e folytatnunk tovább
az életünket, ahol tavaly
márciusban megszakadt? S
hogy milyen választ adunk

erre a két kérdésre, minden
túlzás nélkül, komoly hatással lesz közös jövendőnkre!
1. Taníthatott-e nekünk valamit az az időszak, amit reméljük, örökre magunk mögött hagyunk? Miközben a
világban összeesküvés-elméletek gyártva a járvány
felelőseit keresik, én azt
mondom, hogy ez az egész
már nagyon érett.
Az az élet, amit és ahogyan
éltünk, önmagában hordozta a tragédiát. Amíg a
világ egy jelentős része
mélyszegénységben él, addig mi nagy jólétünkben
azt sem tudtuk, mihez
kezdjünk magunkkal. Az
igazság helyett jogszolgáltatás volt, a gazdaság és a
profit felülírt minden emberséget, a nyugati világ
dekadenciája sohasem látott mértéket öltött, a hedonizmus vált a nyugati civilizáció uralkodó vallásává.

S akkor még személyes életünk
ellentmondásairól
nem is beszéltünk. Az élet,
amit szellemi és anyagi lehetőségeink szerint, de
mindannyian éltünk a nagy
járvány előtt, abban a formában fenntarthatatlan.
Kérdés az, hogy valóban a
járvány előtti életmódunkhoz kell-e visszatérnünk?
Körülnézek, és azt látom,
hogy hiába a sok-sok veszteségünk, nagyon nem tanultunk semmit abból,
amit, reméljük, örökre magunk mögött hagyunk.
2. És így érkezünk el a második kérdésig: Valóban úgy
és onnan kell-e folytatnunk
tovább az életünket, ahol
tavaly márciusban megszakadt? Kézenfekvő lenne azt
válaszolnunk, hogy Isten
mentsen ettől! Változtatni
kellene, de ahhoz mindan�nyiunknak változnia kellene. Nem is kicsit, nagyon.

Alapjaiban kellene felülvizsgálni az élethez, a jóléthez,
az egymáshoz való viszonyunkat. Azt, hogy mi is ad
valódi értelmet az életünknek, hogy minden percnek,
amit élünk, súlya legyen.
Újra kellene gondolnunk
azt, hogy jó célok-e a céljaink, hogy érték-e az, amit
értékesnek tartunk, és vajon azért létezünk csupán,
hogy önző módon, önmagunk örömére éljünk?
De képesek vagyunk-e újragondolni mindazt, ami a
valódi, a radikális változáshoz szükséges lenne? Vagy
az elmúlt időszak összes tanulságát minden átgondolás nélkül lerázzuk magunkról, és újra csak belevetjük
magunkat az élet maradéktalan élvezetébe? S ha így
lesz, márpedig ezt látom
most, akkor megállíthatatlanul rohanunk tovább a
magunk újabb végzetébe.

Vajon milyen világtragédiának kell bekövetkeznie ahhoz, hogy az emberiség
észhez térjen végre?!
Régen nincsenek már illúzióim. Az emberiség képes
mindig ugyanazokat a hibákat elkövetni újból és újból.
Így jár az, akit nem érdekel
sem a múlt, sem a jövő,
egyedül a mában megragadható, a pillanatnyi érdek. Az emberiséget nem
lehet emberi erővel, józan
érveléssel változásra bírni.
De vajon téged, Kedves Olvasó?
Mert ki tudja, talán utoljára
még, a kegyelmes Isten
megrázta az emberiséget,
hátha észhez térünk és
megtérünk hozzá. Mert az
lenne az igazi, a mélyreható
és mindent megváltoztató,
valódi változás!


n SZABÓ J. RÓBERT
ESPERES-LELKIPÁSZTOR
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Napelemrendszerek telepítése továbbra is szaldó elszámolással!
Megoldást kínálunk a június 30. után történő
napelemrendszerek telepítésére, energetikai
korszerűsítés kedvező finanszírozással, továbbra is
szaldó elszámolással!
Egy döntés, ami egyszerre kíméli pénztárcánkat és környezetünket.
Talán az ipari forradalom idején fejlődött
olyan ütemben az energiaipar, mint manapság a napelemek térhódításával. Ám
amíg a XIX. századi modellváltás a környe-

statisztikájából, ugyanakkor sokáig ezt a
megnövekedett energiaigényt fosszilis
energiahordozókkal elégítették ki, ezzel is
növelve Magyarország ökológiai lábnyomát. A fordulópontot a 2010-es évek hozták el, amikor a magyar piacon is kezdett
elterjedni a napelem-technológia, ráadásul
meredeken emelkedő görbével.
Hogy hova vezethető vissza a Napból
származó megújuló energia térnyerése,

A logikát követve szintén felmerül, mi
történik, ha több áramot termelünk, mint
amennyire háztartásunknak szüksége lenne?
„A Solar Rendszerépítő Kft.-nél mindig
úgy tervezzük meg a berendezéseket,
hogy az megközelítőleg annyi áramot termeljen, amennyi éppen fedezi a háztartás fogyasztását. Ha mégis többlettermelés van, azt az áramszolgáltató megvásárolja, ám számla ellenében jóval kevesebbért, már-már elhanyagolható összegért.”

Végül ismét barangoljunk el a számok
földjére! Tegyük fel, hogy régóta szeretnénk
lakásunk kényelmét egy jakuzzival bővíteni,
esetleg egy elektromos autó vásárlásán
gondolkodunk. Egészen eddig bele kellett
kalkulálni azt is, hogy ezek a berendezések
– amellett, hogy költséges a beszerzésük –
megnövelik az áramszámlát. Viszont, ha
napelemekkel váltjuk ki a hálózatot, a villanyszámla a jövőben kikerül a családi költségvetésből, a megspórolt pénzt pedig nyugodtan fordíthatjuk ezekre a régen vágyott termékekre és működtetésükre.

2020 tavaszán elhatároztuk, napelemet szeretnénk. Döntésünket költségtakarékosság
és környezettudatossági szempontok befolyásolták, szerettük volna a háztartásunk villamosenergia-felhasználását napenergiából biztosítani, valamint szempont volt az is,
hogy a napelemek segítségével a fűtési szezonban be tudjunk segíteni a ház hőháztartásába, alternatív fűtési módozatok alkalmazásával, minimálisra csökkentve ezzel a
fűtési költségünket.2020 májusában egy baráti ajánlást követően felvettük a kapcsolatot a Solar Rendszerépítő Kft.-vel. Egy gyors helyszíni és szakmai konzultációt követően
testre szabott ajánlatot kaptunk a rendszer kivitelezésére. Az ajánlatot elfogadtuk és
korrekt, precíz kivitelezés mellett kulcsrakész rendszert kaptunk. Az új technológiát
2020 júliusában élesítettük. Elégedettek vagyunk, a telepített rendszer azóta is kifogástalanul működik. Utólag is köszönet a Solar Rendszerépítő Kft.-nek!

Répási Róbert, gyulafirátóti lakos

xxxxx

zet szennyezésével járt együtt, addig a
mostani solarrendszerek pont ellenkezőleg, környezetterhelés nélkül biztosítják az energiát a mindennapokban. Ráadásul a naperőműfarmok mellett immáron könnyedén, a saját háztartásunkat is
felszerelhetjük ilyen technológiával. A veszprémi Solar
2021. június 30-ig lehet megvalósítani azokat a nap
Rendszerépítő Kft. szakemelemfejlesztéseket, amelyeknek az Otthonfelújítási
bereivel néztük meg a lehetámogatási program akár 50%-át is támogatja a matőségeket és a beszédes stagyar háztartásokban. Tehát már nincs idő ilyen jellegű
tisztikákat.
fejlesztésben gondolkodunk, viszont mi megoldást tuA ’90-es évek elejéhez kédunk nyújtani azoknak, akik erről a támogatásról lepest 30%-kal növekedett a
csúsztak.
hazai lakossági villamosenerA miáltalunk nyújtott megoldással 2023 december
gia-felhasználásának aránya,
31-ig lehetséges napelemrendszert telepíteni úgy,
derül ki a KSH erről vezetett
hogy továbbra is marad az ügyfél a kedvező szaldó
elszámolásban.
Ezért érdemes most meghozni a döntést, amelyben a
Solar Rendszerépítő Kft. a tervezéstől a megvalósításig személyesen is segít.
www.solar-re.hu

arra Szakos Ferenc, a Solar Rendszerépítő
Kft. ügyvezetője a számok nyelvén ad választ.
„Egy átlagos családi ház energiafelhasználása 5–6000 kW/h között van éves szinten. Ezt az igényt egy 4,5–5 kW-os rendszerrel már ki lehet váltani, ami 12–13 napelemet jelent a tetőn. Amikor megtervezzük ezeket a rendszereket, mindig az előző
évi fogyasztásból indulunk ki, tehát mondhatjuk azt is, hogy minden háztartás személyre szabott konstrukciót kap tőlünk,
amikor belevágnak ebbe a beruházásba.”
A napelem-technológia kapcsán viszont
van még néhány kérdés, ami laikusok számára ködös lehet, de Ferenc segítségével
ezekre is könnyen fény derül. Ilyen például
az a dilemma, hogy ha felhős az égbolt, a
napelemek működnek-e.
„Felhős és ködös időben is termelnek,
igaz, ilyenkor kisebb mennyiségben, mint
ideális, napos időben. Magyarország éghajlata egyébként kedvez a napelemeknek,
és mivel éves szinten nézzük a termelést, a
nyári hónapokban bőven megtermeli azt a
mennyiséget, amit elvárhatunk egy ilyen
berendezéstől.”

Solar Rendszerépítő Kft.
8200 Veszprém, Budapest út 75.
napelemveszprem.hu • www.solar-re.hu
+3630 298 5585 • +3630 831 2167

BRINGÁRA FEL!
Megvalósult TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00018 kódszámú, „Kerékpárút létesítése Litér–Királyszentistván
települések között” című projektünkhöz kapcsolódóan szemléletformáló kampányt szerveznek szakmai
szervezetek bevonásával Litér és Királyszentistván községek önkormányzatai.
Ennek keretében 2021. június 27-én (vasárnap) tervezetten 10.00–10.30 óra között Litéren a Közparknál lehet csatlakozni az új
kerékpárút bebiciklizéséhez, 11.00 órától a királyszentistváni sportpályán változatos szakmai programra, bemutatókra kerül sor.
A részletes programot az önkormányzat honlapján, illetve a szokásos hirdetési felületeken lehet elérni jövő héttől. Szeretettel várunk minden érdeklődő helyi
fiatalt és idősebbet, családi körben, baráti társaságban vagy egyedül tekerőket egyaránt. Használjuk minél többször új kerékpárutunkat!
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Feledhetetlen négy évtized az óvodában
A kollégák nyitottak voltak erre, többen végezték
el a mozgásterápiás képzést és azt a szemléletet
alkalmaztuk, hogy a fejlesztést beépítettük a pedagógiai munkába. Nem
elhanyagolható, hogy a
szülőket meg tudtuk győzni, segítsék és támogassák a gyerekeiket abban,
hogy mielőtt iskolába kerülnek, kapják meg a megfelelő fejlesztést, így elkerülhessék a kudarcot.

Nehéz megítélni, mennyit is jelent 39 év. Mit jelent ugyanazon a munkahelyen eltölteni ennyi időt. Rokalyné Csizmadia Margit óvodavezető
aktív pályafutásának összegzésénél egy kicsit könnyebb dolgunk van:
39 év alatt hány és hány kisgyermek érezhette szeretetét, féltő gondoskodását és óvodavezetőként tudatos erőfeszítéseit. 39 év alatt egy
„félközségnyi” gyermek nőtt fel kezei alatt. Nyugdíjba vonulása alkalmából beszélgettünk.
– Milyen érzés megélni,
hogy nem kell reggel munkába indulni, nem kell a jól
ismert utat megtenni otthona és a Csivitelő óvoda
között?
– Mindig hazamentem az
óvodába, már most hiányzik. Természetesen eg y
nagy pihenés következik –
amennyiben a tervezett
házfelújítás mellett lehet –,
de örülök, hogy még érezhetem, hogy szükség van
rám, a megszerzett szakmai tudásomat továbbadRokalyné Csizmadia Margit
(mesterpedagógus, tan
ügyigazgatási, minősítési
és tanfelügyeleti szakértő,
intézményvezető 1990–
2021-ig).
1960. május 10-én született Jánoshalmán, ahol az
általános és középiskolát is
végezte. Kitüntetéssel fejezte be tanulmányait
1980-ban a Kecskeméti

Nem volt kérdéses, hogy
az óvónői hivatást választom. A barátnőm édesanyja
a gimnáziumom mellett
lévő óvodában dolgozott,
gyakran benéztünk hozzá,
elvarázsolt engem, amit ott
tapasztaltam. Kitüntetéssel végeztem el a kecskeméti felsőfokú óvónőképzőt, majd egy évet töltöttem
az Alföldön, egy évet Balatonkenesén, s innen indul a
litéri időszak. Egy 36 fős
– Tekintsünk vissza pá- nag ycsoportban lettem
lyája elejére, honnan in- óvodapedagógus, éppen
dult?
akkor vártam az első gyermekemet. Aztán kiscsoportot kaptam, őket végigFelsőfokú Óvónéképző Invittem, s örömmel tölt el,
tézetben. Azóta az óvodahogy közülük ketten kolpedagógus pályán maradt
légáim lettek, tehát ők is
nyugdíjazásáig. 2000-ben
ezt a hivatást választották.
a Budapesti Műszaki Egye– Melyek voltak a legnetem Gazdaságtudományi
hezebb időszakok?
Karán közoktatás vezető
diplomát szerzett.
– A legnehezebb évek vé2014-ben sikeres vizsgát
gül egy jó irányú változást
tett a tanfelügyeleti és mihoztak, hiszen a fejlődénősítési szakértői képzésünkben akkor következett
sen.
be fordulópont, amikor a
hatom. Kaptam ilyen irányú megkeresést, aki ismer, tudja, hogy aktívan
szeretem élni a mindennapjaimat. Még csak néhány nap telt el a búcsúzásom óta, de felejthetetlen
pillanatként őrzöm, ahogy
a gyerekek és a kollégáim
elköszöntek tőlem, és átadták a Szeretet Oklevelet.
Ennél többet nem is lehet
kívánni.

g yermeklétszám nag yon
lecsökkent és az a veszély
fenyegette óvodánkat,
hogy a meglévő 4 csoportból összevonással 3 csoportot kell alakítani. Mivel
érzékelhető volt, hogy a
gyermeklétszám azért alacsony, mert sokan veszprémi bölcsődébe íratták
gyermeküket, és abból következett, hogy az óvodát is
ott folytatták. Így született
meg az ötlet, hogy Litéren
is indítsunk bölcsődei csoportot. Az önkormányzat
és a megye támogatásával
sikerült a feltételek egy részének meg teremtése,
majd uniós forrásból tudtuk befejezni, így 2005-ben
elindult az óvodánkban a
bölcsődei nevelés. Ez eredményezte azt, hogy a kezdeti 64 óvodás létszám
mára megduplázódott, 124
óvodás van jelenleg az in-

tézményben és 26 bölcsődés.

– Az említett európai uniós pályázat nemcsak a
gyermeklétszámra volt hatással, hanem a szakmai
munkára is.
– Igen, lehetőségünk volt
a megújulásra. Rengeteg
program indult el, említhetem a Szülők Akadémiáját,
a Baba-Mama klubot, neves
előadókat hívtunk meg.
Minden pályázati lehetőséget megragadtunk, sok-sok
új eszközt szerezhettünk
be. Ekkor indult el a kistérségi óvodavezetői munkaközösség, amelynek a vezetője lettem, együttműködtünk a települések intézményeivel. Fogalmazhatok
úgy, megmozdult a szakma. Ehhez hozzátartozik
még az is, hogy ekkor alakították ki a pedagógus
életpályamodellt, elvégeztem a szakértői képzést.
Nag y fejlődési időszaka
volt ez a szakmának, sokat
profitáltunk belőle mindannyian. Minden kolléga
minősült, akinek lehetősége volt erre, igazi pezsgő
szakmai munka volt jel
lemző.

– A szakmai képzések
eredményeképpen arról
vált ismertté az ön által vezetett intézmény, hogy magas szinten történt a gyermekek fejlesztése.
– Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy segítsük
azokat a kisgyermekeket,
akik a tanulás szintjén
akadályokba ütköztek.

– A szülőkkel való kapcsolatára mi volt a jellemző munkája során?
– A legnagyobb erőt
adta, hogy megmaradt a
jó kapcsolat azokkal a
gyerekekkel, akik hozzám jártak, és mindig
nagy élmény volt, mikor
már a gyerekeiket hozták
az oviba. Könnyebb volt –
már szülőként – velük
eg y üttműködni, mert
mindent elfogadtak, amit
tanácsoltam nekik, hiszen szoros érzelmi kapcsolat volt közöttünk.
Emiatt is különösen nehéz
volt az elmúlt egy év, a
pandémiás helyzet, hiányzott a szülőkkel való kapcsolat.

– A település életében is
aktív szerepet vállalt. Miért tartotta ezt fontosnak?
– Egy kistelepülés intézményvezetője szükségszerűen aktív tagja a közéletnek. Örülök annak,
hogy mindvégig hatéko-
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Idén is minden a hármas jelszó jegyében történt az iskolában:

Keresztény–Közösség–Ökoiskola
nyan együtt tudtunk dolgozni a község vezetésével, közös célunk volt,
hogy a gyerekek szempontjai a fontosak.

– Négy évtized tapasztalatával a háta mögött
milyen tanácsot ad a fiatalabb generációnak? Hogyan becsüljék meg választott hivatásukat?
– Óvodapedagógusnak
lenni 24 órás szolgálat, a
munkának sosincs vége.
Talán amit mindenkinek
meg kell tanulnia, az a
szakmai alázat, az elhivatottság. Fontos szem előtt
tartani, hogy ez a pálya
folyamatos képzést igényel. Mondhatnám azt,
hogy régebben mások voltak a gyerekek, de szerintem annyi a különbség,
hogy nem volt ennyire fejlett a diagnosztika, nem
tudták mérni a hiányosságokat, problémákat. El
kell fogadni, hogy minden
gyermek más, a mi célunk
pedig, hog y segítsünk,
nyugodt hátteret biztosítsunk, amely alkalmas
arra, hogy érett iskolás
gyermekké s aztán sikeres felnőtté váljanak. Ez a
mi felelősségünk!
Én a feltöltekezést mindig a gyermekektől kaptam. Sokféle elismerésben
részesültem az elmúlt
évek során, de amire a
legbüszkébb vagyok, ami
a legszebb ajándék, az a
gyermekektől kapott szeretet.
n GYŐRFI H. MARIANNA

Rendhagyó volt az idei év, azonban számos eredménnyel büszkélkedhet a Litéri Református Általános Iskola. Jó tanulmányi átlagok születtek, több tanuló sikeres nyelvvizsgát tett. Kültéri tornapályával, szabadég-tantermekkel gazdagodtak, szépítették az iskolakertet és nyár
végén elkezdődhet az új épületszárny építése. Gyenes Viktor igazgató
összegezte a tanévet.
– Erre az évre leginkább a
bizonytalanság, kiszámíthatatlanság volt jellemző.
Mit jelentett ez az iskolai
oktatásban?

megtartottuk a legfontosabb programjainkat, zárt
formában, szabad téren,
ügyelve arra, hogy az osztályok elkülönüljenek. Nem
akartuk ezeket elhagyni,
szem előtt tartottuk, hogy a
közösségépítésre fokozottan szükség volt ebben az
időszakban. Annál is inkább, hiszen jelmondatunkban is szerepel a közösség
kifejezés. Hiszünk abban,
hogy a 21. században ez az
egyik legfontosabb. Az iskola maradt az utolsó közösség, ez az az életkor, amikor
ezt még megtapasztalhatják. A középiskolákban sokkal kisebb mértékben, a felsőoktatásban már nem jellemző, a munka világában
pedig szerencsés lehet az,
aki közösséghez tartozónak érzi magát. Mi erre kiemelt figyelmet fordítunk.

– A 2020/21-es tanév
rendhagyó módon kezdődött, hiszen tavaly augusztus végén egyszerre tartottuk meg az előző év zárását
és a jelenlegi tanév megnyitását. A pandémia hozta
ezt a helyzetet, csakúgy,
mint azt, hogy március
8-tól ismét online oktatásra kényszerültünk. Készültünk ennek eshetőségére.
Célunk volt, hogy azokat a
diákokat, akik lemaradtak, segíteni tudjuk, valamint fokozott figyelmet fordítottunk a 31 elsősünkre,
akiknél a legnehezebb volt
online írást, olvasást, számolást tanítani. Minden
nap 8 és 12 óra között diák– Az intézmény ökoiskolajaink online órákon vettek
részt, tehát folyamatos élő ként működik 2018 óta. Hokapcsolat volt a gyerekek gyan tudnak megfelelni ennek a címnek?
és a pedagógusok között.

– A tanulás mellett a gyerekek életében fontosak a
közösségi alkalmak. Mit
tudtak tenni, hogy az események ne maradjanak el?

– Csak néhány dolgot
emelnék ki: éppen amiatt,
hogy elkülönülni kényszerültek az osztályok, és külső helyszíneken nem szervezhettünk programokat,
– Amíg lehetőség volt rá sok időt töltöttek a gyere– természetesen betartva a kek az iskolakertben. Teljes
járványügyi szabályokat – m e g ú j u l á s
tör tént.

Magaságyásokat alakítottunk ki és gondoztuk a veteményeskertet. Egy szabad
ég-tantermünk már volt,
most további kettővel bővítettük. Ezeket kedvelik a
tanulóink, óraközi szünetekben is szívesen töltik ott
az idejüket. Az ökoiskolai
programunkat most kell
megújítanunk, ezt kérelmeztük is. Tevékenységeinkkel alá tudjuk támasztani, hogy érdemesek vagyunk erre a címre.

– Április végén megtörténtek a beíratások. Hogyan
alakul a létszám?
– Pedagógiai munkánk
legnagyobb elismerése, ha a
mi iskolánkba íratják be a
szülők gyermekeiket. Negyvenketten kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat nálunk szeptemberben,
két osztályban. Utoljára az
1980-as években volt két első
osztály. Nem volt könnyű tanítókat keresnünk, de megtaláltuk azt a két új kollégát,
akik örömmel vállalták a
munkát nálunk. Összességében 230 diákkal indítjuk a
tanévet, ez nagyon magas
szám, örvendetes. Főként,
ha hozzátesszük, hogy volt
olyan év, amikor ennek a létszámnak a fele volt csak.
Folytatás a 8. oldalon.

8

magazin
Folytatás a 7. oldalról

Hasznos
telefonszámok
KATASZTRÓFAHELYZET
ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ
Varga Mihály polgármester
8196 Litér, Petőfi S. u. 27.
30-956-0332
KÖRZETI RENDŐR
MEGBÍZOTT
Vaszari Attila rendőr tzls.
70/459-23-19
POLGÁRŐRSÉG
Polgárőr egyesület elnöke:
Varga Mihály 30-956-0332
IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS
Bakonykarszt Zrt. 88/411-141,
88/423-222
HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS
-SZÁLLÍTÁS
Depónia Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási
ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, Sörház
tér 3. Tel.: 22/507-419
ugyfel@deponia.hu
FALUGAZDÁSZ
Jánni Levente
Ügyfélfogadás: h–sz:
7.30–16.30, cs–p: 7.30–14.00
8200 Veszprém, Csererdei út
23. Tel.: 70/199-90-46
BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ
SZOLGÁLAT
Szakmai vezető: Szalai Attila
30/256-33-65
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Telefon: 30-469-41-76
HÁZIORVOSI RENDELŐ
Háziorvos: dr. Horváth Balázs
Telefonszám: 463-072
Új telefonszám:
30/434-05-48
Rendelési idő: hétfő, szerda,
péntek: 9.00–12.00 óra, kedd,
csütörtök: 15.00-17.00 óra
Kérjük, hogy a rendelőben
való megjelenésre csak előzetes telefonos konzultációt
követően kerüljön sor!
ORVOSI ÜGYELET
INTER-AMBULANCE
Egészségügyi Szolgáltató
Zrt.
Balatonalmádi Egészségház
Petőfi Sándor u. 2–4.
Hétfő–péntek:
16.00–08.00 óráig
Hétvégén és ünnepnapon:
08.00–08.00 óráig
Telefonszám: 88/412-104
ZSÁLYA GYÓGYSZERTÁR
Telefon: 463-716
Nyitvatartás: hétfő, szerda,
péntek: 8.00–12.00,
13.00–17.00; kedd, csütörtök:
8.00–12.00, 13.30–17.30
TELEPÜLÉSGONDNOKSÁG
Gondnok: 06-30/890-5753
Munkatárs: 06-30/565-8034

– Mennyire fontos szempont a szülőknek az, hogy
református iskolába írassák
gyermekeiket?
– Azt gondolom, nem hit
életi elkötelezettség miatt
választanak bennünket.
Sokkal inkább iskolánk
szemlélete, a keresztény
értékrendje az, ami alapján
megjelenik a tudatos döntés. Pedagógusaink arra
törekszenek, hogy ebből
minél többet átadhassanak
a diákoknak, minőségi időt
töltsenek velük. Kollégáim
folyamatosan képezik magukat, Szabó J. Róbert és
felesége hittantanári diplomát szereztek a teológiai
képesítésük mellé, egy kolléga fejlesztő-differenciáló
pedagógusi képesítést kap,
van kollégánk, aki a tanító

szakot végzi, és jó páran
vettek részt szakmódszertani képzéseken, jómagam
szakmenedzseri diplomát
szereztem. Örömmel tölt el,
hogy nincs elvándorlás a
pedagóg usok részéről,
évek óta stabil a szakos ellátottságunk – ez legfőképpen a komplex humánerőforrás-programunknak köszönhető. Ugyancsak megalkottuk a nyelvvizsga
programunkat. Idén 1 nyolcadikos tanulónk országos
angolversenyt nyert és középfokon, 13-an pedig alapfokon és junior nyelvvizsga
keretében teljesítettek sikeresen. Szeptembertől két
főállású pedagógiai as�szisztens segíti az oktató-nevelő munkát. Jól működik a művészeti oktatás,
sokféle lehetőség közül választhatnak diákjaink, és
egyre magasabb létszám-
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– Véget ért a tanév, még
ban élnek is ezekkel a lehenehéz összegzeni, sok mintőségekkel.
– Hamarosan indulhat
az iskola felújítása. Az építkezés ideje érinti a következő tanévet. Hogyan hidalják át az ezzel járó nehézségeket?
– Az étkező épülete kerül
elbontásra és egy projekt
révén új épülettel fogunk
gazdagodni. Régi elképzelésünk válik most valóra.
A működéshez szükséges
helyiségeink átszervezését
megkezdtük, szerencsére
mindennek megtaláltuk az
ideiglenes helyét. Bérelünk
majd egy konténerépületet,
abban kap helyet egy osztályunk, az ebédeltetést
pedig a tornateremben oldjuk meg leválasztással, de
komfortos körülményt kialakítva.

den történt. Mi az idei legfontosabb tapasztalat?

– Ez a tanév is megmutatta, nehéz konstans értékrendet mutatni úgy, hogy a világ
gyorsan változik körülöttünk. Napi szinten változnak
a jogszabályok, végrehajtási
rendeletek. Azonban az általunk teremtett iskolai környezetben nyugalom van, a
kerítésen belül legfontosabb
feladatunk, hogy értékekkel, ismeretekkel gazdagítsuk a gyerekeinket. S talán
még valamit hozzáteszünk,
mint ahogy egy nyolcadikos
kamasz megfogalmazta,
arra a kérdésre válaszolva,
hogy mit visznek magukkal
a mi iskolánkból. Azt felelte:
emberséget. Ezért érdemes
dolgoznunk!
n GYŐRFI H. MARIANNA

Program
előzetes
A Mogyorósi Napok programjai még egyeztetés
alatt vannak, de annyit
elöljáróban elárulhatunk,
hogy a pénteki napon
„Piknik mozizunk” a Közparkban. A Piknik mozi
koncepciója, hogy olyan
atmoszférát teremtsen,
ami mindenkit megérint.
Színes izzók, lámpások,
akusztikus jazz-zenék, piknikhangulat a Közparkban a dombon, egy
7×9m-es mozivászonnal
fűszerezve. Nem a film a
lényeg, hanem a hangulat, amit megteremtünk…

Megemlékezés

Dr. Nádosy Ferencné Gáll Márta tanítónő élt 1938–2021
A litéri általános iskola
volt tanítónője 83 éves korában hunyt el Albertirsán. Budapesten született
ugyan, de a család az erdélyi Désen élt, majd a háború elől 1941-ben egészen Sopronig menekültek.
Itt járt iskolába, és
1956-ban végzett a Tanítóképző Intézetben. Édesanyja halála miatt nem
tudta folytatni tanulmá-

nyait. Kezdő tanítói éveit
Rajkán, Somogytarnócán
és a közeli Sólyban töltötte. 1963-ban házasságot
kötött dr. Nádosy Ferenc
körzeti orvossal, akkor
került Litérre. Két gyermekük, Ferenc és István
már ide születtek. 1966-tól
volt iskolánk tanítója. Itt
több mint húsz éven át az
alsó tagozatos, 3–4. osztályos gyermekeket tanította. Több éven át volt nap-

közis tanító, de énekórákat is tartott, szép rajzaira sokan emlékeznek.
Munkáját szerényen, becsülettel végezte. Szívpanaszai miatt a 80-as évek
végén nyugdíjba vonult.
Még sokáig élt Litéren István fiával és annak feleségével, majd a 2000-es évek
elején, 2008-ban Albertirsára költözött, Ferenc fia
és családja közelébe. Litéri kollégáival, ismerősei-

vel telefonon tartotta a
kapcsolatot. Mindig érdeklődött az itt élők felől.
Betegsége az utóbbi időben egyre inkább erősödött, és ez év május 14-én
legyűrte szervezetét. Albertirsán, az evangélikus
temetőben helyezték örök
nyugalomra.
Emlékét szeretettel őrzik: volt tanítványai, kollégái, munkatársai, litéri
ismerősei.

