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Új közösségi teret avattunk: létrejött a KULTKERT!

Harminc első osztályos kisdiák kezdte meg az idei tanévet a 
litéri iskolában. Írásunk a tanévkezdésről, az 5. oldalon ol-
vasható. 

Litér Község Önkormányzatának a Magyar 
Falu Program 2020. keretében meghirde-
tett Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 
fejlesztése – 2020 című MFP-OJF/2020. kód-
számú pályázati kiírásra 2020.06.17. napon 
benyújtott pályázata 4.992.382 forint vissza 
nem térítendő támogatásban részesült a litéri 
Csivitelő Óvoda és Bölcsőde óvodai játszóud-
var felújítása, korszerűsítése tárgyában.

A Royal-Kert Kft. kivi-
telezésében az óvodai ját-

szóudvar korszerűsítése 
valósult meg, egy új ho-
mokozó, játszósarok, asz-
tal padokkal, ivókút, ug-
róiskola, mezítlábas ös-
vény telepítésével. Az 
eszközbeszerzésen túl az 
önkormányzat saját for-
rásból tereprendezést, 
füvesítést valósított meg 
az udvaron.

A megújult, valamint új 
játszóeszközökkel bővült 
óvodaudvart szeptember 
16-án Kontrát Károly or-
szággyűlési képviselő adta 
át a helyszínen a gyerme-
keknek.

(Folytatás a 2. oldalon)

Becsengettek az iskolába

Kedves litériek!

Több mint 100 napja 
már annak, hogy az idő-
közi választások alkal-
mával bizalmat kaptunk 
Önöktől, hogy szeretett 
településünkért dolgoz-
hassunk. 

Teljes gőzerővel vetet-
tük bele magunkat a 
munkába. Ahogyan a vá-
lasztási kampányban be-
szélgetéseink során is 
megfogalmaztuk, „nem 
tudjuk lehozni a csillago-
kat az égről és nem lesz 
kolbászból a kerítés”, de 
időt és energiát nem kí-
mélve, tudásunk legjavát 
beletéve igyekszünk ten-
ni szeretett falunk érde-
kében. 

Valamennyien tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy 
nagyon nehéz gazdasági 
helyzetben vagyunk. Ép-

pen ezért próbálunk 
hosszútávú stratégiát ki-
alakítani az önkormány-
zat stabilizálására, dön-
téseinket igyekszünk 
úgy meghozni, még ha 
ezek néha nehezek is, 
hogy a településünk mű-
ködőképes és fejlődőké-
pes maradjon. 

Elsődleges célunknak 
tekintettük, hogy a falu 
visszakapja nyugalmát 
és békében élhessünk 
mindannyian. Ennek ér-
dekében igyekeztünk a 
kommunikációt normá-
lis keretek közé terelni, 
nem reagáltunk a rágal-
mazó, alaptalan, rossz-
indulatú vádakra, de 
mindig nyitottak marad-
tunk a konstruktív be-
szélgetésre, ötletelésre 
telefonon, emailben, fa-
cebookon vagy élőben.
 (Folytatás a 3. oldalon.)

100 nap fiatalos  
lendülettel Litérért

Megújult a Csivitelő Óvoda 
és Bölcsőde udvara
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Tájékoztató avar és kerti  
hulladék ártalmatlanításáról!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Litéren 
a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 19/2018. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet alapján az egészsé-
ges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és ker-
ti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban kom-
posztálással kell gondoskodni.

A száraz állapotú kerti hulladékot égetni szeptem-
ber 1. - április 30. között szélcsendes időben hétfőtől 
szombatig 17-20  óra között lehet, vasárnap és ün-
nepnap tilos a kerti hulladék égetése.

A kerti zöldhulladék ártalmatlanítása történhet a 
szervezett zöldhulladék gyűjtés szemétszállítás ke-
retében is az éves hulladéknaptárban megjelölt zöld-
hulladék gyűjtési napokon.

Kérjük a tisztelt litéri lakosság szíves együttmű-
ködését a közösségi együttélés szabályainak betar-
tásában!

Bencze Éva jegyző

Megújult a Csivitelő Óvoda  
és Bölcsőde udvara

Deo gratias – 
Istennek legyen hála 

Hálaadó szentmisére szólaltak meg a litéri kato-
likus templom harangjai  augusztus 19-én, pénte-
ken délután. A templomot 1992. augusztus 20-án 
szentelték fel. A 30. évforduló alkalmából a szent-
mise főcelebránsa Főtisztelendő Szabó János gaz-
dasági helynök, a veszprémi Szent László plébánia 
plébánosa volt. Államalapító Szent István királyun-
kért, a tőle kapott örökségért, keresztény voltun-
kért is hálát adtunk. A hagyományokhoz híven 
megáldásra kerültek az új kenyerek, melyekből a 
jelenlévők a szeretetvendégség során részesültek. 
Mind az Önkormányzat, mind pedig a Református 
Iskola vezetősége is jelen voltak. Nagy öröm volt 
református testvéreinkkel együtt ünnepelni. Felbe-
csülhetetlen érték, hogy nem a hitbeli különbsége-
ket erősítjük egymással szemben, hanem testvér-
ként segítjük egymást, éljük meg az egységre való 
törekvést. Barátságban!

Mint a település plébánosa, hálás szívvel köszö-
nöm mindazok munkáját, segítségét, anyagi támo-
gatását, akik mindezzel hozzá járulnak templo-
munk fenntartásához. Hála és köszönet mindazok-
nak, akik egykor megálmodták, és aztán sok áldo-
zat árán megépítették a katolikus templomot, tisz-
telettel megemlékezve azokról, akik már nem lehet-
nek közöttünk. És hála azokért az emberekért, 
akik nem csak messziről tekintenek rá, hanem 
hétről hétre belépnek az Isten házába, imára kul-
csolják kezüket, imádkoznak élőkért és elhunytak-
ért egyaránt. 

Norbert atya

(Folytatás az 1. oldalról)
A mintegy 5 millió forin-

tos beruházás hivatalos 
átadóünnepségén Kontrát 
Károly kiemelte, hogy a 
Magyar Falu program indí-
tása óta számtalan fejlesz-
tésre nyílott lehetőség, s 
ezzel Litér már több pályá-
zat során is élt. 

Hangsúlyozta, a kor-
mány tisztában van azzal, 
hogy a jövő alapját a gyer-
mekek és családok képe-
zik, s ennek megfelelően 
igyekszik támogatásokat 
nyújtani.  A litéri óvoda jó-
nevű intézmény, emelte ki 
Legutóbb a bölcsőde átadá-
son is vett részt, valamint a 
főzőkonyha bővítése alkal-
mából is járt a településen.  

A jelenlegi fejlesztés le-
hetőséget ad arra, hogy a 
gyerekek komfortos, han-
gulatos udvaron játszhas-
sanak, hiszen modern és 
biztonságos eszközöket te-
lepítettek. Gratulált a meg-

valósításhoz, a közösségi 
összefogáshoz, mellyel ki-
egészítették a pályázati tá-
mogatást, és sok sikert kí-
vánt az új óvodavezetőnek 

is a mindennapi oktató-ne-
velő munkához.

Osváth Örs polgármes-
ter örömének adott hangot, 
hogy mintegy 30 litéri ön-
kéntes segítő vett részt ab-
ban a munkában, mellyel a 
kerítésépítést, hegesztési 
munkákat, festést, gyepe-
sítést, fűnyírást megoldot-
ták. Ugyanis a pályázatból 
történő megvalósítás során 
a zöldítés, a kertépítés már 

nem fért bele a támogatási 
összegbe, ezért az önkor-
mányzat saját forrásból 1,4 
milllió forintot biztosított a 
fenti célokra. A község pol-

gármestere kiemelte, szim-
bolikus jelentése is van an-
nak, hogy a nyári száraz-
ság nyomán kiegétt fű he-
lyett most friss gyeppel és 
új játékelemekkel más ar-
cát mutatja az udvar. Ez a 
felfrissülés jellemző az 
óvodai testületre is, hiszen 
új vezetővel és több új 
óvodapedagógussal vág-
tak neki az új évnek. 

Mindez azt eredményezi, 
hangsúlyozta Osváth Örs, 
hogy újra csivitelhetnek az 
óvodások és velük együtt 
az óvónők és a szülők is. A 
munkákat folytatják, ter-
veik szerint még az ősz fo-
lyamán kifejlett árnyékot 
adó fákat fognak ültetni az 
árnyékolás megoldása ér-
dekében. 

A fűtési időszakkal, a ma-
gasabb rezsiárakkal kap-
csolatban a polgármester 
úgy tájékoztatott, Litér sta-
bil költségvetéssel rendel-
kezik, nem szabad, hogy 
gondot okozzon a gazdálko-
dásban. Egyébként a gyere-
kek mindig előnyt élveznek 
a gondolkodásukban, tette 
hozzá. Az óvoda épülete is 
– csakúgy, mint a többi köz-
épület – napelemekkel ellá-
tott, ez is hozzájárul, hogy a 
rezsi áremelkedése miatt 
nem kell túlzottan aggódni 
egyelőre.  

n GYŐRFI H. MARIANNA
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Megújult a Csivitelő Óvoda  
és Bölcsőde udvara (Folytatás az 1. oldalról.)

A megszokott kommuni-
kációs csatornákon kívül 
aktívan kommunikálunk a 
község Facebook oldalán,  
emellett Litéri hírportál és 
fórum néven saját facebook 
csoportot hoztunk létre, an-
nak érdekében, hogy köny-
nyebbé és gyorsabbá tegyük 
a kommunikációt a lakos-
sággal. Továbbá évente két-
szer utcafórumot is terve-
zünk tartani.

Szívesen veszünk minden 
észrevételt, fejlődési ötletet, 
melyekre a lehetőségeink-
hez mérten próbálunk meg-
oldást találni.  

Amikor a képviselő-tes-
tület megalakult, létrehoz-
tuk az oktatási, kulturális 
és sportbizottságot, még-
hozzá azért, mert szeret-
nénk kiemelt figyelmet for-
dítani ezekre a területekre. 
Hiszünk abban, hogy egy 
település akkor fejlődik, ha 

az oktatási intézményei 
megfelelően működnek. 
Nagy örömünkre több év vá-
rakozás után elkezdődhe-
tett az iskola bővítése, 
melyre nagy szükség van 
hiszen idén már 238 gyerek 
tanul a Litéri Református 
Általános Iskolában. A pro-
jektet a Református Egyház 
bonyolítja, melyben partne-
rek vagyunk, támogatá-
sunkra mindig számíthat-
nak. 

A Magyar Falu Program 
pályázatának és a saját for-
rásoknak köszönhetően si-
került befejezni az óvoda 
udvarának rendbetételét. 
Több mint 30 önkéntes segí-
tett, öröm volt látni, aho-
gyan az összefogásnak kö-
szönhetően alakul, szépül a 
kerítés. Öt csoportban, 117 
gyermek örülhet a szép kör-
nyezetnek, új vezetővel, 
több új óvónénivel indulha-
tott el az idei tanév.

Az engedélyek nehézkes 
procedúrája után sikeresen 
elindult a piac, bízunk ben-
ne, hogy az igényeknek meg-
felelő árukínálatot sikerül 
biztosítani a lakosság részé-
re. A visszajelzéseket, javas-
latokat természetesen szíve-
sen fogadjuk.

Befejezésre került a régi 
Temető utca felőli kerítés, a 
hátsó és felső kerítés egy kö-
vetkező projekt keretén belül 
lesz megvalósítva, hogy 
megfelelő védelmet biztosít-
son a síroknak. Az ősz folya-
mán tervezzük az eperfák 
ültetését.

Helyi vállalkozó segítsé-
gével elkészült a Tass utca 
szegélyének javítása, remél-
jük, hogy ezzel megkönnyít-
jük az autóval való közleke-
dést. 

Tudjuk jól, van még mit fej-
leszteni ezen a területen is, 
már szakértők előtt vannak 
a gondolataink, hogyan tud-

juk még biztonságosabbá 
tenni a településen való gya-
logos és gépjármű forgalmat.

Folyamatosan zajlanak a 
településképi javítások, fes-
tések. A falugondnokság 
erőfeszítéseket tesz annak 
érdekében, hogy környeze-
tünk szép és élhető legyen. 
Sok munka van még hátra, 
de az eredmény már ma szé-
pen látható.

Elkészült a művelődési 
ház teraszának lapozása is, 
mely „Kultkert” néven ad ott-
hont a Litér 2023 programso-
rozatnak. Ezek mellett az el-
múlt 3 hónapban több olyan 
rendezvényt is megszervez-
tünk a településen, amelyek 
során megélhettük az össze-
tartozás élményét, hogy mi-
lyen jó litérinek lenni! 

Külön öröm volt számunk-
ra, hogy az idei évben a Szil-
va ünnep egy olyan alkalom 
volt, amelybe a szervező Zöl-
dág Kulturális Egyesületen 

túl a helyi civil szervezetek, 
az egyházak és az önkor-
mányzat is bekapcsolódott. 
Szükség van az ilyen közös-
ségi rendezvényekre, hogy a 
mindennapok rohanásában 
lehetőségünk legyen együtt 
lenni, beszélgetni, örülni 
egymásnak. 

Furcsának tűnhet, hogy 
mindent többes számban ír-
tam, mert valójában ezek 
közös érdemek. Kiváló testü-
let, kiváló bizottságok és ki-
váló önkormányzati csapat 
áll mellettem. Ugyanakkor 
jelentős önkéntes segítséget 
is kapunk a lakosoktól, illet-
ve a helyi vállalkozóktól. 
Mindenki egy irányba húzza 
a szekeret. Hisszük azt, 
hogy kemény munkával, 
Önökkel közösen gondolkod-
va Litért fejlődési pályára 
állíthatjuk!

Litér Község  
önkormányzata nevében: 
Osváth Örs polgármester

100 nap fiatalos lendülettel Litérért

gármestere kiemelte, szim-
bolikus jelentése is van an-
nak, hogy a nyári száraz-
ság nyomán kiegétt fű he-
lyett most friss gyeppel és 
új játékelemekkel más ar-
cát mutatja az udvar. Ez a 
felfrissülés jellemző az 
óvodai testületre is, hiszen 
új vezetővel és több új 
óvodapedagógussal vág-
tak neki az új évnek. 

Mindez azt eredményezi, 
hangsúlyozta Osváth Örs, 
hogy újra csivitelhetnek az 
óvodások és velük együtt 
az óvónők és a szülők is. A 
munkákat folytatják, ter-
veik szerint még az ősz fo-
lyamán kifejlett árnyékot 
adó fákat fognak ültetni az 
árnyékolás megoldása ér-
dekében. 

A fűtési időszakkal, a ma-
gasabb rezsiárakkal kap-
csolatban a polgármester 
úgy tájékoztatott, Litér sta-
bil költségvetéssel rendel-
kezik, nem szabad, hogy 
gondot okozzon a gazdálko-
dásban. Egyébként a gyere-
kek mindig előnyt élveznek 
a gondolkodásukban, tette 
hozzá. Az óvoda épülete is 
– csakúgy, mint a többi köz-
épület – napelemekkel ellá-
tott, ez is hozzájárul, hogy a 
rezsi áremelkedése miatt 
nem kell túlzottan aggódni 
egyelőre.  

n GYŐRFI H. MARIANNA

1991 óta minden 
évben október 1-jén 
tartják az Idősek 
világnapját, miután 
1990. december 14-
én az ENSZ Közgyű-
lése megszavazta 
és határozatban 
rögzítette, hogy ez a 
nap legyen az idősek 
nemzetközi napja. 

Ezen a napon mi is 
meg ünnepeljük Litér 
szépkorú lakóit és szim-
bolikus kis ajándékkal 
köszöntjük őket. Úgy gon-
dolom az idős emberek 
sok-sok élettapasztalatá-
ra és tudására ma na-
gyobb szükségünk van, 
mint valaha. Felnőtt több 
olyan generáció, akit a fo-
gyasztói társadalom tel-
jesen elfordított a falusi, 
természetközeli életmód-
tól, befüvesítették a ker-
teket, a gyümölcsfákat 

díszfákra cserélték, nem 
tartanak állatot és min-
dent a boltban vásárol-
nak meg. Most viszont 
olyan nehéz idők elé né-
zünk, a háború és az 
energiaválság miatt, ami-
kor nem engedhetjük meg 

magunknak, hogy má-
soktól függjünk minden-
ben. Az időseknek meg-
van a tudásuk és a ta-
pasztalatuk, hogy megta-
nítsák a fiatalokat visz-
szatalálni a természetes 
falusi életmód felé. 

Engedjék meg hogy egy 
személyes élményemet el-
meséljem. 15 évvel ezelőtt 
fiatal házasként költöztem 
feleségemmel Litérre, al-
bérletben kezdtük a közös 
életet és a szomszédban 
lakó Pintér Jancsi bácsi 

tanított meg gyümölcsfát 
metszeni. Édesanyám ker-
tészmérnök, de valahogy 
soha nem tudott rám olyan 
hatással lenni, mint Jan-
csi bácsi, aki a sok évtize-
des tapasztalattal odaállt 
a fa elé és megállapította 
„Ez mutsu alma, ezt rövid-
re kell metszeni. Azt sze-
reti.” Jancsi bácsi szenve-
délyesen szerette a gyü-
mölcsfákat és ez az a 
plusz, ami őt annyira hite-
lessé tudta tenni az én sze-
memben és akkora hatás-
sal volt rám, hogy ma már 
több hektáron metszem a 
mandulafákat és persze a 
60 éves mutsu alma fán-
kat. 

Azt kívánom a fiatalok-
nak, hogy találják meg a 
saját Jancsi bácsijukat, 
vagy Marika nénijüket, 
aki át tudja adni nekik azt 
a tudást és természet irán-
ti szeretetet, amivel el tud-
nak mozdulni egy sokkal 
élhetőbb élet felé. Isten él-
tesse az időseket!
Osváth Örs polgármester

Isten éltesse az idősebb korosztályt!
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Az iskola udvarán, egy szép napos szeptemberi délutánon, az évkezdés feladatairól beszélgettünk 
Gyenes Viktor igazgatóval. Az alsó tagozatos gyerekek jelentős része már a szabadban van, és több 
nagyobb diákokból álló csoport is. Nyoma sincs hangoskodásnak, veszekedésnek, a legtöbben 
játszanak vagy beszélgetnek, nyugodtan, békésen töltik a szabad idejüket. Példaértékű, ahogy ezt 
elérték a litéri pedagógusok. Erről is szót ejtettünk. 

– Kezdjük a beszélgetést 
visszatekintéssel: hogyan telt 
a nyár, milyen programokat 
valósítottak meg?

– Nagy örömmel mondha-
tom, sikeresek, és népszerű-
ek voltak a nyári táboraink. 
Összesen 140 diákot táboroz-
tattunk. Voltak, akik 5 napos 
erdei táborban vettek részt 
Ajka-Csingervölgyben, sike-
re volt az Erdei Vándortábor-
nak, ezúttal a Börzsönyben. 
A szokásos bringás vándor-
táborunk alkalmával szintén 
a Cserhát-Börzsönyt jártuk 
be kétkeréken, megtéve kö-
rülbelül 220 kilométert. Sze-
retik a gyerekek, a szülők a 
napközis táborunkat is, ahol 
egy hét alatt majd 70 gyer-
mek vett részt az aktív és 
színvonalas programokon. 

– Történtek-e felújítások, 
megújultak-e a tantermek?

– Jelentős felújítás zajlott 
épületünkben a nyári szünet 
alatt: 4,5 millió forintot tud-
tunk fordítani a 6. és a 8. osz-
tályosok tantermeire: teljes 
burkolatcsere, festések, fa 
szerkezetek kezelése, 
mosdócserékre, táblák cse-
réjére történt meg. Az 1. osz-
tályosok tantermébe új bú-
torzatot tudtunk biztosítani, 
mintegy 1 millió forint érték-
ben. A Litér Község Önkor-
mányzata elvégeztette a poli-
technikai épület tetőszigete-
lését, ez 4,3 millió forint rá-
fordításával történt meg. 
Megújíthattuk az informati-
kai gépparkunkat, teljes fris-
sítés történt 1 millió forint 
értékben. Sokan voltak, akik 
segítették ezeket a tevékeny-
ségeinket, ezúton szeretnék 
köszönetet mondani ifj. Ba-
csa Róbertnek, Nagy Benjá-
minnak, Pintér Lászlónak, 
Igrinyi Zsoltnak, Nagy Zol-
tánnak, Petrik Péternek és 
Kovács Krisztiánnak. 
Örömmel osztom meg az ol-
vasókkal azt is, hogy a nyelv-
vizsga programunk keretén 

belül 17 diákunk részére fi-
zettük ki nyelvvizsgájának 
árát teljes egészében vagy 50 
százalékban. Erre a célra 
315 000 forintot fordítottunk 
iskolánk költségvetéséből.

– A nyári időszakra esett az  
5 évre történő kinevezése is. 

– Köszönöm a bizalmat, 
amit a következő öt évre 
kaptam, így 2027 augusztus 
közepéig ismét az én vezeté-
sem alatt dolgozhatunk to-
vább, képviselhetjük a felnö-
vekvő generáció érdekében 
azokat az értékeket, ame-
lyek eddig is jellemezték pe-
dagógiai tevékenységein-
ket. Két helyettes fogja segí-
teni vezetői munkámat: Pin-
tér Katalin a pedagógiai, 
Spengler András pedig a 
stratégiai igazgatóhelyette-
si posztot tölti be. 

– Hogyan alakul az idei 
tanévben a gyermeklétszám 
és a pedagógusellátottság?

– Tanulói létszámunk 238 
fő, amely az SNI tanulókkal 
együtt számított létszámban 
252 főnek számít. Iskolánkat 
a fenntartó létszámarányo-
san finanszírozza, így mond-
hatom, tudatos vezetői dön-
tés volt, hogy elmegyünk a 
maximális befogadóképes-
ségünk határáig. 9 osztá-
lyunk van, évfolyamonként 
1-1, kivéve a két 2. osztályt. 
Magasak az osztálylétszá-
mok, azonban ez azt eredmé-
nyezi, hogy több pedagógust, 
és segítő munkatársat tu-
dunk alkalmazni. 

Pedagógusszakos ellátott-
ságunk százszázalékos, 
amelyet nagymértékben tá-
mogat a Református EGYMI 
helyi munkatársi közössége: 

gyógypedagógus, fejlesztő-
pedagógus, logopédus, is-
kolapszichológus és a gyógy-
testnevelő, valamint a kon-
duktor is segíti munkánkat. 

Pedagógusaink létszáma 
a művészeti iskolai kollégák-
kal, az óraadó pedagógusok-
kal együtt: 40, amelyet nyolc, 
a technikai és nevelő-oktató 
munkát közvetlenül segítő 
személy támogat, így közel 
50 ember dolgozik minden 
nap a Litéri Református Álta-
lános Iskola tanulóiért.

– Érkeztek-e új pedagógu-
sok az idei évben?

– Igen, nyolc új kollégát kö-
szönthetünk: Faust Zita ta-
nító a 2/A osztályba, Marton 
Csilla tanító a 3. osztályba, 
Karli Éva szolfézs-dalos ta-
nár a művészeti iskolába, 
Varga Áron ének-zene sza-

kos tanár a felső tagozatba, 
Laposa Norbert atya hitok-
tatóként a 8. osztályba, Csen-
de Krisztina és Lampertné 
Hesz Georgina pedagógiai 
asszisztensként az 1. osz-
tályba és Papp Márta kon-
duktor az 1. osztályba került. 
Remélem, mielőbb beillesz-
kednek a közösségünkbe!

– Melyek az őszi időszak ki-
emelt programjai?

– Mindjárt szeptemberben 
két alkalommal 3-3 napos er-
dei iskolában vehettek részt 
az 5. és a 6. osztályosok 
Nagyvázsonyban. Megtart-
juk a sportos diáknapunkat, 
lesznek fakultatív kirándulá-
sok, színházlátogatások. El-
indulnak a tanulmányi ver-
senyeink, és az úszásoktatás 
sem marad el: a 3. és 4. osztá-
lyosaink oktatáson vesznek 
részt Balatonfűzfőn. 

– Már jól látható, hogy elin-
dult a várva várt építkezés is.

– Egyelőre a bontási mun-
kák egy része történt meg, 
kiszedték a régi nyílászáró-
kat, és hamarosan az épület 
teljes elbontása megtörté-
nik. Az építkezés várhatóan 
1 éven át tart, mi erre felké-
szültünk, nem fogja zavarni 
az oktató-nevelő munkát, és 
a közkedvelt iskolaudvart 
használhatják a gyerekek. 
Remélem, a következő tan-
évben már az új épületet is 
belakhatjuk, szükség is van 
rá a magas tanulói létszám 
miatt. 

Sok bizonytalanság van 
manapság a világban. Meg-
nyugtatjuk a szülőket, nem 
kényszerülnek változtatásra 
a különböző intézkedések 
miatt. Nem tervezünk digitá-
lis oktatást sem a rezsi költ-
ségek emelkedése, sem az 
építkezés, sem a vírus miatt. 
Természetesen a jövőt nem 
látjuk, de egyértelműen kije-
lenthető, hogy jelenléti okta-
tást tervezünk minden körül-
mények között. 

Iskolánk hármas jelszava 
– keresztény, közösség, 
ökoiskola – szellemében foly-
tatjuk tovább mindennapi 
pedagógiai tevékenységün-
ket, munkánkat!

n GYŐRFI H. MARIANNA

Első osztályosok névsora:
Balogh Hanka Luca, Budai Milán, Budai Szófia Elizabet, Csapkó Jázmin, Csikós-Nagy Borka,  
Fenyvesi-Benes Léna, Gyenes Zsombor, Gyuricza Mirella Hanna,  Holics Dorka, Horváth Áron, 
Igrinyi Veronika Beáta,  Kaszás Márk, Kekk Regő Marcell, Kovács Koppány, Kulcsár Zalán, Lam-
pert Auróra Elizabet,  Mezei Márk Bence, Molnár Máté, Mórocz Regő, Pozderka Dániel, Séllei 
Botond Máté, Szabó Emma Róza, Szolgai Balázs, Szukop Ádám, Tót Noel, Tóth Erik Martin, 
Tóth Zsófia Laura, Vidosa Réka,  Zapletál Zselyke, Zavada Zselyke
Pedagógusok és asszisztensek az első osztályban:
Cziráki Miklósné, Csilla és Károlyi Györgyné, Ildikó osztálytanítók
Dancs Csaba fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Lampertné Hesz Georgina és Csende Krisztina pedagógiai asszisztensek

Elkezdődött a 2022/23-as tanév
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kos tanár a felső tagozatba, 
Laposa Norbert atya hitok-
tatóként a 8. osztályba, Csen-
de Krisztina és Lampertné 
Hesz Georgina pedagógiai 
asszisztensként az 1. osz-
tályba és Papp Márta kon-
duktor az 1. osztályba került. 
Remélem, mielőbb beillesz-
kednek a közösségünkbe!

– Melyek az őszi időszak ki-
emelt programjai?

– Mindjárt szeptemberben 
két alkalommal 3-3 napos er-
dei iskolában vehettek részt 
az 5. és a 6. osztályosok 
Nagyvázsonyban. Megtart-
juk a sportos diáknapunkat, 
lesznek fakultatív kirándulá-
sok, színházlátogatások. El-
indulnak a tanulmányi ver-
senyeink, és az úszásoktatás 
sem marad el: a 3. és 4. osztá-
lyosaink oktatáson vesznek 
részt Balatonfűzfőn. 

– Már jól látható, hogy elin-
dult a várva várt építkezés is.

– Egyelőre a bontási mun-
kák egy része történt meg, 
kiszedték a régi nyílászáró-
kat, és hamarosan az épület 
teljes elbontása megtörté-
nik. Az építkezés várhatóan 
1 éven át tart, mi erre felké-
szültünk, nem fogja zavarni 
az oktató-nevelő munkát, és 
a közkedvelt iskolaudvart 
használhatják a gyerekek. 
Remélem, a következő tan-
évben már az új épületet is 
belakhatjuk, szükség is van 
rá a magas tanulói létszám 
miatt. 

Sok bizonytalanság van 
manapság a világban. Meg-
nyugtatjuk a szülőket, nem 
kényszerülnek változtatásra 
a különböző intézkedések 
miatt. Nem tervezünk digitá-
lis oktatást sem a rezsi költ-
ségek emelkedése, sem az 
építkezés, sem a vírus miatt. 
Természetesen a jövőt nem 
látjuk, de egyértelműen kije-
lenthető, hogy jelenléti okta-
tást tervezünk minden körül-
mények között. 

Iskolánk hármas jelszava 
– keresztény, közösség, 
ökoiskola – szellemében foly-
tatjuk tovább mindennapi 
pedagógiai tevékenységün-
ket, munkánkat!

n GYŐRFI H. MARIANNA

Hit vagy valóság? 
avagy: mi köze van  
a hitnek jelenlegi  
helyzetünkhöz?

A hipermarketben nem fizethetünk a hittel. A hit 
nem valuta, nem fizetőeszköz, nem valamiféle kor-
látlan bankkártya, amivel kiegyenlíthetjük a tankolt 
mennyiség árát. A hitnek helye van. Ahogyan egyko-
ri edzőm mondogatta nekünk, amikor egy-egy elhi-
bázott döntésünk után mag yarázkodtunk 
neki: „Fiam! Hinni a templomban kell!” Igen. A hit-
nek a templomban van a helye, vagy az otthonaink 
mélyén, amikor senki sem lát minket.  „A hit egy 
másik dimenzió, egy másik világ. Nem a realitás. 
Nem a valóság” – mondják sokan mély meggyőző-
déssel.

Mert a valóság, az, amiben ma élünk, cseppet sem 
babarózsaszín. Az alig túlélt járvány sokkja után, 
jött az újabb, egy kényelmes és megszokott világun-
kat alapjaiban átíró háború. Szankciók, amelyek 
szükségességét politikai beállítottságunktól függő-
en értékelünk, de amelyek kivétel nélkül mindannyi-
unk életére hatással vannak. A ma realitása: egy 
bizonytalan és nehezen tervezhető jövő, a lelkünk-
ben eluralkodott: „hogyan élhetném túl valahogy a 
ránk váró telet”– félelme.

Szép dolog hinni. Csak az egy másik liga. A mi vi-
lágunk a kőkemény üzletek világa, ahol nem lehet 
„vatikáni valutával” rendezni a tartozásainkat. 
Hányszor kaptam meg fiatalon édesapámtól azt, 
hogy ideje lenne kijózanodnom, mert a hitből nem 
lehet megélni.

Azóta már én is árnyaltabban látom az életet, de 
azt ma is vallom, hogy a hit nélkül lehet élni, csak 
nem érdemes. Vallom, hogy a hit a mindennapi való-
ság része, nem pedig egy másik valóság, aminek nin-
csen semmi köze az életünk mélységeihez és magas-
ságaihoz. Sőt, a hit az igazi valóság!

Persze a fentiek nem igazak minden hitre! Mert 
minden hit csak annyit ér, amennyire terhelhető, ha-
tékony, működő a hétköznapok kihívásai, terhei, 
küzdelmei között. Az a hit, ami a napsütésben szép 
és csillogó, de összeomlik az élet viharaiban, arra 
nem érdemes sem időt, sem életet pazarolni.

A keresztyén hit, bizalom egy ránk gondot viselő, 
személyes problémáinkkal és szükségeinkkel törőd-
ni akaró Istenben. Egy bennünket minden gyengesé-
günk ellenére szerető Isten felé való kitárulkozás. 
Kiáltás felfelé, menedék gyengeség és gyávaság he-
lyett, önmagunk korlátjainak legyőzése, és bátor el-
ismerése annak, hogy „egyedül nem megy”. Mert 
ehhez kell ám az igazi bátorság!

Meggyőződésem, hogy kétségbeesés helyett erre a 
hitre van ma szüksége mindannyiunknak. Arra a 
reménységre, ami erre a keresztyén hitre építve ott 
is utat lát és utat talál, ahol mások csak az akadályo-
kat látják. Arra az erőre, ami akkor is továbbvisz, 
amikor a láb elerőtlenedik, és már-már felad-
nánk. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hív-
játok segítségül, amíg közel van!”  (Ézsaiás 55,6.) 
Úgy legyen!

Szabó J. Róbert esperes,  
református lelkész

Az idei nevelési év a Csivitelő Óvodában új 
intézményvezetővel indult. Radovitsné Hornyák 
Marianna Pétfürdőn él a családjával, két gyer-
mekével. Beszélgettünk óvónői hitvallásáról és 
természetesen azokról a terveiről, melyeket a 
litéri óvodában kíván megvalósítani. 

– Egy rövid összefoglalót 
mondana eddigi pályafutá-
sáról!

–  33 éve vagyok óvodape-
dagógus, szakértőként 7 éve 
dolgozom az Oktatási Hivatal-
nak. 1989-ben érettségiztem a 
pápai Türr István Óvónőkép-
ző Szakközépiskolában, 1997-
ben szereztem diplomát a Be-
nedek Elek Óvóképző Főisko-
lán. 2013-ban másoddiplo-
máztam a Kodolányi János 
Főiskola közoktatásvezetői 
szakán. Folyamatosan képez-
tem magam különböző to-
vábbképzéseken, mert szá-
momra az élethosszig való ta-
nulás elengedhetetlen a szak-
mám terén. 2014-ben mester-
pedagógusként minősültem, 
és szakértőként kezdtem el 
dolgozni, ami ismét egy új ki-
hívást jelentett. A tanfelügye-
letek és pedagógusminősíté-
sek során új kapcsolatokra 
tehettem szert, megismerked-
tem elhivatott vezetőkkel, 
akiktől sokat tanultam. 

– Hogyan került Litérre? Mi-
ért gondolta, hogy megpá-
lyázza ezt az álláshelyet?

– Több éve foglalkoztatott 
az a gondolat, hogy szívesen 
kipróbálnám magam óvoda-
vezetőként. A pályázati ki-
írás megfelelő volt számom-
ra, és nincs nagy távolság a 
lakóhelyem között. A telepü-
léshez is sok szép emlék köt, 
középiskolás nyaraim nagy-
jából itt zajlottak.

– Milyen nevelési elveket 
tart a legfontosabbaknak?

– Óvodapedagógusi hitval-
lásom alapjának a gyerme-
kek tiszteletét, szeretetét, 
feltétel nélküli elfogadását 
tartom. Hivatásomban alap-
vető belső késztetés a neve-
lés igénye, a többé, a jobbá, a 
gyermekek óvodában eltöl-
tött napjainak színvonala-
sabbá tétele.

– Hogyan kezdett hozzá az 
új munkájához?

– Az első hetekben a leg-
fontosabb feladatom a hu-
mán erőforrás biztosítása 
volt, hisz több hely üressé 
vált. Új kollégáink: Siligáné 
Soós Rozália, Kámánné Ke-
lemen Csilla, Hadadi Haj-
nalka.  A gyermeköltözőket 

átalakítottuk, szellősebbé 
tettük, a sószobát szülői ösz-
szefogással átalakítottuk. 
Fontosnak gondolom a gyer-
mekek evőeszközeinek cse-
réjét, a tányérokat már sike-
rült megvásárolnom. A fel-
nőtt öltöző kialakítása folya-
matban van. Célom a gyer-
mekekért egy óvodai alapít-
vány létrehozása, melyben 
már sok segítséget nyújta-
nak a szülők. Szerencsések 
vagyunk, mert nagyon támo-
gató a szülői közösség. Sze-
retnék együttműködni a civil 
szervezetekkel, részt venni a 
gyermekekkel a különböző 
községi rendezvényeken. Cé-
lom bevonni a szülőket óvo-
dánk életébe, színesebbé 
tenni az óvodai életet.

Vezetői munkám lényegét 
is a bizalomból táplálkozó 
emberi kapcsolatokon alapu-
ló együtt munkálkodásban 
látnám. Felnőtt és gyermek 
számára egyaránt fontos az 
egyénre irányuló törődés, a 
pozitív megnyilvánulásokra 
való odafigyelés és az őszin-
teség.

– Bár rövid idő telt el a kine-
vezése óta, de bizonyára már 
formálódnak a tervek, ho-
gyan tudja fejleszteni az in-
tézményt.

– Legfontosabb feladatom-
nak tartom, hogy a megfelelő 
humanista személyiségje-
gyeket erősítsem kollégáim-
ban, hogy minél több mély 
hivatástudattal rendelkező 
óvodapedagógus és segítő 
alkalmazott nevelhesse a 
gyermekeket, akik tudato-
san vallják, hogy minden, 
ami az intézményben zajlik, 
a gyermekek érdekében tör-
ténik, az ő személyiségfej-
lesztésüket szolgálja. Olyan 
gyermek-, és tevékenység-
központú, korrekt partner-
kapcsolatokra épülő intéz-
ményt szeretnék, ahol a mi-
nőségi munka a hatékonyság 
alapja; ahol mind a gyerekek, 
mind a felnőttek egysége 
adja meg azt, hogy a gyerme-
kek boldogok, s mi eredmé-
nyesek lehessünk választott 
hivatásunkban.

Célom az intézmény haté-
kony és törvényes működte-
tése, mely egyaránt megfelel 
a társadalmi elvárásoknak, 
a helyi sajátosságoknak, a 
fenntartói és partneri igé-
nyeknek.

A nevelés folyamatában 
példamutató magatartással, 
magas színvonalú, minőség-
re törekvő, gyermek-, és 
partnerközpontú szemlélet-
tel, a kor követelményeit 
tükröző, valamint a fejlődés-
sel, változással lépést tartó 
innovatív pedagógiai mun-
kával szeretném a ránk bí-
zott gyermekek egészséges 
személyiségfejlődéséhez 
szükséges feltételeket és 
alapokat megtartani. Az in-
novációs törekvéseket, fej-
lesztéseket természetesen a 
kollégákkal közösen kívá-
nom megvalósítani. Hiszek 
abban, amit ez a néhány sor 
elmond: „Ami az ember le-
het, annak kell lennie. Hű 
kell, hogy legyen természe-
téhez, de csak az érdemes a 
vezető névre, aki elkötele-
zetten vezeti csapatát az ál-
tala látott cél felé. Az első 
feltétel, hogy higgyen a cél-
ban, a második, hogy elköte-
lezetten vezessen a célhoz.”

n GYŐRFI H. MARIANNA

Elkezdődött a 2022/23-as tanév Többé, jobbá, színvonalasabbá
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Idén újra népszámlálás, ahol mindannyiunk válasza számít.
Az online kitöltésre október 1. és 16. között van lehetősége.

Töltse ki
a kérdőívet

online!

nepszamlalas2022.hu

Készült a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából.
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Ismét indult  
örömdobolás  
kurzus!

Akik megkedvelték a do-
bolást, ismét részt vehet-
nek az ingyenes darbuka-
oktatáson! A workshop a 
kezdő 1-es és 2-es tan-
anyag folytatása. A részt-
vevők betekintést nyernek 
a közel-keleti serlegdobo-
kon alkalmazott ütéstech-
nikák kezdő 3. szintű isme-
retébe, ritmusokba, hang-
súlyozásokra fektetve a fi-
gyelmet, az egymásra 
épülő tananyagon keresz-
tül. Alkalomról alkalomra, 
az új és régi ritmusok gya-

korlásán túl, egyre több 
örömzenélésre is sor kerül. 
Az elsődleges célunk, hogy 
együtt közösségben zenél-
ve jól érezzük magunkat, 
és ezen túl fejlődjön a 
résztvevők ritmusérzéke, 
megismerjék és alkalmaz-
zák a közel-keleti ütőhang-
szeres hagyomány jelleg-
zetes ütéstechnikáinak 
egy részét, mellyel újabb és 
újabb ritmusokat tudunk 
megszólaltatni. 

A mesenap ismét 
sikert hozott

A Magyar Népmese Nap-
ja, Benedek Elek születés-

napja alkalmából ugyan-
csak a Pajta Programnak 
köszönhetően 3 napon át 
tartó rendezvény valósult 
meg az Ertl Pálné Művelő-
dési Ház szervezésében. 

Szeptember 28-án Ta-
kács-Babicz Lilla pszi-
chológus, meseterapeuta 
tartott előadást felnőttek-
nek arról, hogyan hasz-
nálja a szakember a mesé-
ket, miért lehetséges, hogy 
a mesék eredetileg felnőt-
teknek íródtak, milyen 
bölcsességeket tartalmaz-
nak, amit érdemes megta-
nulni a mesék által. A me-
semondás igazi varázsát 
élőben is megtapasztal-
hatta a közönség. 

Másnap, szeptember 29-
én Agócs Gergely felvidé-
ki származású etnográ-
fus, népzenész és mese-
mondó volt a művelődési 
ház vendége, aki ízesen, 
hangulatosan a „Hét nap, 
hét éccaka, hét szempil-
lantás” című előadásán 
keresztül világított rá a 
mesemondás igazi élmé-
nyére. A következő nap 
pedig a hagyományos me-
setúra napja volt. A meglé-
vő Litéri Mesetúra 3 kilo-
méteres szakaszán idén 
ismét készült egy újabb 
mesekuckó, lakossági fel-
ajánlásból, amely az erdei 
ösvény szakaszán került 
kihelyezésre. Nagy örö-

münkre szolgál, hogy a 
kezdeti 7 mesekuckó im-
már 12 kuckóra bővült. A 
tervezett Mesetúra sajnos 
a kedvezőtlen időjárás mi-
att elmaradt. 

Közös ünneplés
Október 1-jén  a Zene Vi-

lágnapja és az Idősek kö-
szöntése alkalmából a Bú-
zás Banda szerepelt a műve-
lődési ház színpadán. Os-
váth Örs polgármester az 
idősek köszöntése után jó 
hangulatú magyar népze-
nét jazz és latin zenei kön-
tösben élvezhetett a szép 
számú közönség.

n GYHM

XI. Szilvaünnep Litéren
Szeptember 4-én zeneszóval, kacagással teltek 

meg ismét Litér utcái, XI. alkalommal került sor a  
Szilvaünnepre. Az Ertl Pálné Művelődési Ház előtt 
gyülekeztek a résztvevők, hazai és vendég táncosok: 
Tatabányáról a Bányász Táncegyüttes Senior cso-
portja, Csepelről a Csepeli Öregtáncos Egyesület, 
Balatonfűzfőről a Kenderfű Néptáncegyüttes, továb-
bá meghívott vendégek, szülők, nagyszülők, roko-
nok, barátok. A szervezők nevében Csiszárné Bara-
nyai Anita a Litéri Zöldág Kulturális Egyesület el-
nöke köszöntötte a megjelenteket, majd a Csivitelő 
Óvoda és Bölcsőde műsora következett. Ezután a 
sokadalom zeneszóval indult a következő portákhoz: 
Kovács Krisztián és családja; Katolikus Egyház-
község; Osváth Örs és családja; a Litéri Református 
Általános Iskola udvarán a Farkasodú Takewondoo 
csapat; Ugray Adrián vezetésével a Litéri Hagyo-
mányőrző Íjásztanya; Református Gyülekezet; a Ter-
melői Piacon Litér önkormányzata, a nyugdíjas klub 
és a Sólyi Kertbarátok Egyesülete; a művelődési ház-
ban pedig az idősek klubja és a Zöldág. A házigaz-
dák vendégül látták a megjelenteket. Minden állomá-
son egy-egy néptánccsoport mutatkozott be, nagy 
sikert aratva a nézők körében.

Számos finomságot kóstolhattak a résztvevők: Ba-
konyvári Anikó szilvás házikenyere, H-Takács Edit 
szilvalekvárjával mindent vitt! A tartalmas és moz-
galmas napot Németh Dénes és zenekara közreműkö-
désével egy vidám hangulatú táncház zárta.

A szervezők nevében köszönöm mindenkinek, aki 
hozzájárult ennek a programnak a sikeres megvaló-
sulásához.

n PINTÉR KATALIN

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális 
FővárosaPajta Programja által támogatott, 
OC-PJT/3-2022-280 számú projekt eseményére 
került sor szeptember 23-án.  

A pályázat keretén belül 
számos kulturális program 
valósult már meg ebben az 
évben. Többek között hely-
történeti előadások, klub-
koncertek, gyermekszín-
házi előadás, képzőművé-
szeti felnőtt-workshopok, 
és a szintén felnőtteknek 
szóló darbuka-worksho-
pok. A támogatás kereté-
ben lehetőség volt – a prog-
ramokon kívül –, egy  új 
kulturális színtér, a KULT-
KERT  kialakítására is, 
amely az Ertl Pálné Műve-
lődési Ház és Könyvtár hát-
só udvarán található, om-
ladozó terasz felújítását és 
kisszínpaddá való átalakí-
tását tette lehetővé.

A hivatalos átadáson Os-
váth Örs polgármester kö-

szöntője után az érdeklő-
dők láthattak egy interak-
tív pantomim színházi 
előadást Patka Heléna és 
Dvorák Gábor előadásá-
ban, Egypercesek címmel. 
Az Egyperces novellák – 
Örkény szerint – egész re-
gényekkel, sőt, regénycik-
lusokkal felérő alkotások, 
annak ellenére, hogy szem-
betűnően rövidek. Nem 
azért rövidek, mert kevés a 
mondanivalójuk, hanem 
mert kevés szóval szeret-
nének sokat mondani. Eh-
hez hasonlóan az előadá-
sokban szereplő egy- vagy 
párperces jelenetek is 
egyenként egy-egy kis drá-
mát sűrítenek magukba. A 
rövid, humoreszkszerű epi-
zódok az élet egy-egy kira-

gadott eseményének, villa-
násnyi gesztusoknak, moz-
dulatoknak rendkívül tö-
mör, lényegre törő ábrázo-
lásai. Az előadás, úgyis, 
mint a KULTKERT első 
produkciója, sikert aratott 
a közönség körében. 

Az előadás után a Litéren 
élő Bors Ildikó képzőművé-
szeti kiállításmegnyitóján 
vehettek részt az érdeklő-
dők. A tárlatot Dohnál 
Szonja művészettörténész, 
a veszprémi Művészetek 
Háza galériavezetője nyitot-
ta meg. A megnyitón közre-
működött Dohnál Cseperke 
fuvolán. A kiállítás október 
10-ig még megtekinthető. 

n GYŐRFI H. MARIANNA
FOTÓ: UGRAY ADRIÁN

KULTKERT született!
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Gólyahír
Köszöntjük településünk 
legkisebb lakóját:

Domanits Laurát

Édesanyja: Hartmann Ágnes
Született: 2022. 06. 21. 

A 2022 őszi versenyidő-
szak hagyományosan a 
Sasok kupával, avagy a 
IX. Mightyfist Eagles Cup-
al kezdődött szeptember 
17-én. Ezen a napon a Far-
kasodu TKD 9 versenyző-
vel képviseltette magát 
Monoron és mind az isko-
lánk tanulója volt. 8 or-
szág közel 300 versenyző-
je mérettette meg magát a 
különböző versenyszá-
mokban és a farkasodus 
éremeső a szokásosnál 
kevesebb létszám miatt 
sem maradt el.   A ver-
senyzők egymás után csil-
logtatták  meg tudásukat 
és számos helyen extra 
teljesítménnyel hozták el 
jól megérdemelt érmeiket.

Roppant büszkék va-
gyunk rájuk, hiszen a 
nyaruk nag y részét 
edzéssel és felkészüléssel 
töltötték, hogy megerő-
södve, technikailag fejlőd-
ve léphessenek pástra az 
ősszel hazai és nemzetkö-
zi társaik ellen. 

Szakmai munkájukat 
töretlenül Talián Zsolt és 
Molnár Zsolt mesterek 
vezették és irányították, 
akik munkájának elisme-
réseként 18 érem gazda-
gítja tovább a csapat hír-
nevét.

Eredmények: nők: 
Justin Alíz:  küzdelem 

aranyérem; 
Kányai Léna: formagya-

korlat  arany-, küzdelem 
arany-, speciális törés 
ezüst-, erőtörés ezüstérem

Térmeg Sára: küzdelem 
arany-, speciális törésben 
ezüstérem

Eredmények, férfiak: 
Böröndi Zsombor: for-

magyakorlat arany érem
Justin Zalán: erőtörés 

arany-, formagyakorlat 
bronz-, erőtörés bronzérem

Kányai Szebasztián: 
küzdelem arany-, forma-
gyakorlat ezüst-, speciális 
törés bronzérem

Vincze Botond: formagya-
korlat arany-, speciális törés 
ezüst-, erőtörés bronz-, küz-
delem bronzérem

A nagyszámú mezőnyben 
a csapat tagjaként nagysze-
rűen versenyzett Bertalan 
Anna és Pápai Zoé is. 

A felkészülés tovább foly-
tatódik a Farkasoknál, 
hogy az év hátralévő részé-
ben is céltudatos, alázatos 
munkával szebbnél szebb 
eredményekkel  örvendez-
tessenek meg mindenkit. 

Hajrá Farkasok, Hajrá 
Litér! 

n VINCZE KRISZTINA

„A sportolást szüleim hatására kezdtem el, úgy 
gondolták, hogy az iskolában ért traumák fel-
dolgozásában sokat segíthet. Később kiderült, 
hogy igazuk volt.” – mesélte lapunknak Fertig 
Fanni, ötszörös magyar bajnok kalapácsvető.

– Általános iskola első 
osztályában 2013-ban egy 
szombati napon mentünk el 
a VEDAC-hoz, ahol Esső 
András (Bandi bácsi) tar-
tott az én korosztályomnak 
edzést. A beilleszkedés ne-
héz volt, de sikerült felven-
nem a ritmust, és megsze-
retni az atlétika világát. Ez 
az időszak kb. 3 évig tartott. 

Egy hétvégi nagy sport-
ágválasztón 2016-ban pró-
báltam ki először a kala-
pácsvetést, ahol Orbán Éva 
háromszoros olimpikon mu-
tatta be az alapmozdulato-
kat egy 500 g-os gumiból 
készült szerrel. Eleinte pár-
huzamosan jártam kalapá-
csedzésre és általános atlé-
tikára. Majd 2016. 09. 17-én 
4. osztályos tanulóként első 
nemzetközi versenyen VII. 
Nyírség kupán 2kg-os szer-
rel egyéni csúcsot dobva 
21,83 m-rel első helyezést 
értem el. Tatabányán 2020 
szeptemberében megsze-
reztem az első magyar baj-

noki címemet 2 kg-os szer-
rel 58,14m. 2021-től Mozsdé-
nyi Dáviddal folytattuk a 
felkészülést. Belevetettük 
magunkat a közös munká-
ba, aminek köszönhetően 
az erőszintem is megugrott 

és már nem is volt olyan ne-
héz a 3 kg-os szer sem. A 
2021-es versenyszezonban 
57,34m-es egyénivel bedob-
tam magam a 2022-es évben 
rendezett EYOF (Ifjúsági 

Olimpiai Játékok)-ra. Majd 
jött az u16-os Országos Baj-
noki döntő, ahol sikerült a 
dobogó legfelső fokára állni 
55,10 méterrel. 

Az EYOF volt az első világ-
versenyem, ezért az egész 
környezet magával ragadott. 
Sikerült legfiatalabbként be-
jutnom a döntőbe és végül a 7. 
helyet sikerült elcsípnem 
57,10 méteres dobással. Min-
denki nagyon büszke volt, én 
voltam csak csalódott az 
eredményem miatt, mert do-
bogóra szerettem volna állni. 
Azóta már átértékelődött 
bennem az olimpián nyújtott 
teljesítményem, ami hatal-
mas lendületet adott a folyta-
táshoz. Az országos bajnok-
ság harmadik fordulóján, 
Pápán sikerült újabb egyéni 
csúccsal a dobogó legfelső 
fokára állnom 59,40 méterrel. 
A 2022-es OB döntőjén Győr-
ben 57,39 méterrel megsze-
reztem 5. magyar bajnoki cí-
memet. 

Az idei szezonnak ezzel 
még nincsen vége. Vár rám 
egy Válogatott Viadal, ami 
szintén nemzetközi poron-
don lesz. Minden erőmmel 
azon leszek, hogy elérjem 
az idei évre kitűzött 60 mé-
teres célomat. 

n FERTIG FANNI

60 méteres dobás az idei cél! Újabb éremeső  
a Farkasoknál

Tisztelt Lakosság!

A népszámlálás egy mindannyiunkat 
érintő, általában tízévente ismétlődő 
adatgyűjtés. Az egész országban egy 
időben, azonos tartalommal és egysé-
ges módszertani alapon hajtják végre, 
kiterjed minden lakásra és személyre. 

A népszámlálás révén pontos és rész-
letes képet kaphatunk hazánk népessé-
gének nagyságáról, demográfiai jellem-
zőiről, egészségi állapotáról, iskolázott-
ságáról, foglalkoztatottságáról, nemze-
tiségi és vallási összetételéről, élet- és 
lakáskörülményeiről. Ezért is fontos, 
hogy a népszámlálásban mindannyian 
részt vegyünk, ami egyébként a nép-
számlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 
szerint kötelességünk is, azaz kötelező 
az adatszolgáltatás.

A Központi Statisztikai Hivatal min-
den magyarországi lakcímre postai fel-

kérő levelet küldött szeptember utolsó 
napjaiban. A felkérő levélben a nép-
számlálásról szóló hasznos információk 
mellett egy 12 jegyű belépési kód is ta-
lálható, ennek segítségével tudja min-
den háztartásönállóan, interneten ki-
tölteni a kérdőívet 2022. október 1. és 16. 
között. Kérem Önöket, ha módjukban 
áll, nyújtsanak segítséget a kérdőív on-
line kitöltésében idősebb családtagjuk-
nak, szomszédjuknak, barátjuknak, is-
merősüknek. 

Azokat a háztartásokat, amelyek ok-
tóber 16-ig nem töltik ki interneten a 
kérdőívet, számlálóbiztosokkeresik fel 
október 17. és november 20. között.

További információ a népszámlálás-
sal kapcsolatosan megtalálható a www.
nepszamlalas2022.hu oldalon. 

Együttműködésüket kérem és megkö-
szönöm!

Bencze Éva jegyző


