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60 éve a gyermekekért
A litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde ebben az évben ünnepli hatvanadik születésnapját. 
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hogy a felújítás befejeződhetett  és intézményünk a 
mai kornak megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel 
folytathatja a munkát.

Mi volt a kiállítás apropója?
A tavalyi év bölcsődei statisztikájának készítése 

közben találtunk rá arra a fotógyűjteményre, melyet 
Simon Tibor lelkes gyűjtőmunkája alapozott  meg. Ezt 
követt ék a telefonok, ötletek és természetesen a sok 
segítő lelkes litéri ember, akiknél megnyíltak a padlá-
sok. A szekrények mélyéből számtalan emlékhez kö-
tődő régi gyermekjáték, illetve olyan tárgyak kerül-
tek a birtokunkba , melyek az elmúlt 60 évet idézik.

Itt  szeretném megköszönni név szerint mindazok-
nak, akik bármivel is hozzásegített ek bennünket ah-
hoz, hogy  itt  ez a kiállítás létrejöhetett .

A kiállítás négy részből állt. Az egyik teremben baba 
kiállítást rendeztünk be, melynek legnagyobb részét 
Visegrádi Csilla és férje támogatásával valósíthatt unk 
meg. Nagy-nagy köszönet érte. A másik teremben a 
régi korok gyermekneveléséhez használt tárgyakat, 
mesekönyveket illetve játékokat, szakmai anyagot he-
lyeztünk el. Az emeleti folyosón találhatók azok a fotók, 
melyeket nagyrészt Simon Tibor bocsájtott  a rendel-
kezésünkre, és Bakó Móni vezetésével Varga Jánosné, 
Pőcz Imréné és Halász Ildikó helyezett  el. A múltat a 
jelennel a mostani bölcsődéseink, illetve óvodásaink 
rajzaiból álló kiállítással kapcsoltuk össze. A rajzo-

kat összeválogat-
ta és a paravánok-
ra Váry-Kovácsné 
H. Erzsébet, Ha-
lász Il dikó segítsé-
gével helyezte el. 
De ki kell emelnem 
Kis Hajnikát, aki  
Hódosné Erika be-
vonásával intézmé-
nyünk ajándékát 
készített ék el. Ter-
mészetesen  a daj-

ka nénik önzetlen és odaadó munkáját semmikor sem 
nélkülözhetjük.  Ezért köszönet Jutka néninek, Andi 
néninek és Katának.

Az adományozók: 
Feketéné Németh Ibolya, Gálóczyné Kerék Adrien, 
Kozmáné Domján Andrea, Ábrahámné Kovács 
Katalin, Nacsinákné Jáki Etelka, Halász Ildikó, Balainé 
Nagy Ica, Laczy Vera, Czilli Gyula, Varga Jánosné Incsi,
Halmy Gyuláné Marcsi, Rokaly Erzsébet, Kiss 
Istvánné Klári néni, Kiss László, Ferenczi Zsolti, Vankó 
Viktor és Etus néni, dr. Horváth Ágnes, Matán Izabella,
Pintér Orsi és Pintérné Nella, Váry-Kovácsné H. 
Erzsébet, Bakó Móni, Mester Gyula, Bató Edit, Kondics

István, Hujberné Zsuzsa, Rokaly Béla és Csiszárné 
Baranyai Anita.
A kiállítás mott ójául Márai Sándor gondolatát válasz-
tott uk:

„Ha valamit szeretett el teszünk, észre sem vesszük, 
milyen teljesítményre vagyunk képesek. 
A szeretet mérhetetlenül sok energiát ad. Fáradha-
tatlanná teszi az embert és feltölti erővel.”

Rokalyné Cs. Margit óvodavezető

Az ünnep nem csak egy napig tart. A TÁMOP 3.1.11-
12/2. Óvodafejlesztés Litéren – Csivitelőkkel a fejlő-
désért pályázat lehetőséget teremtett  arra, hogy ezt 
a neves alkalmat méltón megünnepelhes-
sük. Így márciusban Családi napot tar-
tott unk, valamint készített ünk egy ki-
állítást, amit négy héten keresztül 
láthatt ak az érdeklődők.

Magyarországon az első óvoda 
Budán 1828. június elsején – 185 
évvel ezelőtt  nyitott a meg ka-
puit. Az alapító Brunszvik Te-
réz volt. Az óvodák a második 
világháború után szaporodtak 
el, amikor az anyák többsége 
munkába állt.

Litéren az első igazi óvo-
da 1946-ban a Kastély épületé-
ben fogadta azokat a gyerekeket, 
akiknek édesanyjuk vagy a földe-
ken, vagy már a közeli gyárakban 
dolgoztak. Az akkor még gyermekmeg-
őrző intézményt a Magyar Nők Demok-
ratikus Szövetségének helyi szervezete hozta 
létre. Ezután számunkra ismeretlen időben áthelyez-
ték a Kund utca 115. számú házba, ami ma a 18. szá-
mot viseli. Innét került mai helyére 1953-ban, amikor 
a Nitrokémia megépítt ett e a bölcsődét, az óvodát és 
a művelődési házat. Az óvodában évekig az iskolai 
napközi is helyet kapott . Az intézmény vezetője Rácz 
Ilona volt. 1961-ben a Nitrokémiától a községi Ta-
nács vett e át a működtetést. Ekkor vezetője Schaff er 
Lajosné Jutka néni lett  egészen nyugdíjazásáig. 1976-
ban Hajas Gyuláné Gitt a néni irányított a az intézmé-
nyünket, melyet 1983-ban a balatonfűzfői Összevont 

Óvodákhoz csatoltak és ennek az intézménynek lett  a 
vezetője Hajas Gyuláné. A rendszerváltást követően 
1991. február 1-jétől intézményünk újra önálló óvo-

daként folytatt a működését. Meg kell említe-
nünk Gombos Mihályné Rózsa néni nevét, 

aki 1955-től 1981-ig dolgozott  óvodánk-
ban és rengeteg rajzpályázaton indult a 

gyerekek munkáival, akik számos dí-
jat is elhozhatt ak alkotásaikkal.
Külön szeretnék szólni a bölcsődé-
ről is, hiszen 1953-ban ez az intéz-
mény is már a csecsemőkorú gyer-
mekeket fogadta, hiszen ekkor még 
nem létezett  a GYES, így a dolgozó 
nők a szülési szabadság lejártát kö-
vetően dolgozni kényszerültek. En-
nek az intézménynek volt hosszú 

évekig – nyugdíjazásáig – vezető-
je Kohánka Istvánné Klári néni, majd 

tőle Pintér Ferencné vett e át a stafé-
tát. A bölcsőde 1989-ben bezárta kapu-

it, hiszen a GYED bevezetésével az anyák 
2-3 éves korig a gyermekeikkel lehett ek, így a 

bölcsőde iránti igény nagyon megcsappant. 
A 2005-ös év volt a fordulópont intézményünk éle-
tében. Ekkorra az óvodáskorú gyermekek száma na-
gyon lecsökkent (64 gyermek járt akkor a 4 óvodai 
csoportba). Kihasználva a lehetőséget, a 4. óvodai cso-
port helyett  bölcsődei csoportot hoztunk létre. Ebben 
az évben nyert önkormányzatunk először a Veszprém 
Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán, amikor 
elkezdődött  a mostani épület felújítása. 2005-ben a te-
tőszerkezet cseréjével, 2006-ban a óvodai és bölcsődei 
csoportok kialakításával, 2007-ben pedig a bölcsődei 
funkciók bővítése (HEFOP) pályázat tett e lehetővé, 

A litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde ebben az évben ünnepli hatvanadik születésnapját. 
60 év a gyerekekért!

Útmutatás
„A kisgyermek világának középpontjában sa-
ját személye áll. Még nemrégen nőtt  ki abból a 
korból, amelyben élett ani szükségesség volt szá-
mára szüleinek, elsősorban édesanyjának igen 
nagy mértékű, odaadó gondoskodása: ez – külö-
nösen helytelen nevelés mellett  – még a későbbi 
években is azt a hitet kelti benne, hogy a világ-
ban minden az ő kedvéért történik. A gyermek 
önzőnek látszik, holott  csak nem találta még 
meg a helyét a közösségben, nem tudja megér-
teni, hogy ő csak egyike a sok gyermeknek, a 
többiekkel egyenlő jogokkal és kötelességekkel. 
Az óvónő feladata, hogy erre a felismerésre rá-
vezesse, anélkül, hogy sebet ütne önbizalmán és 
biztonságérzetén…” 

(„Nevelőmunka az óvodában. Útmutatás óvó-
nők számára” – részlet a művelődésügyi mi-
niszter 1957-es utasításából.)
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  Néhány hete az óvoda vezetője, Margó azzal a remek öt-

lettel keresett meg, hogy közelegvén az óvoda 60-dik szüle-

tésnapi évfordulója, egy emlékezetes programmal szeret-

ne készülni erre a nevezetes alkalomra. Az a zseniális ötlete 

támadt, hogy rendeznének egy óvodatörténeti kiállítást, 

amit az elmúlt évtizedek fotóival, játékaival, tárgyaival ten-

nének látványosabbá. Margó  (Rokalyné Cs. M.) és Marcsi  

(Halmy Gyuláné) tudták rólam, hogy megszállott porcelán-

baba és mackó gyűjtő vagyok. Megkérdezték, hogy odaad-

nám-e a gyűjteményem egy részét a kiállításukra. Nagyon 

megtisztelt a felkérés. Az is nagy örömmel töltött el, hogy 

szinte néhány órán belül már a régi ovis-bölcsis fotóimat ku-

tattam. Közben a fi am, Ádám fotói is előkerültek. Kavarog-

ni kezdett bennem a rengeteg élmény, pozitív érzés, em-

lékek sokasága. Visszautazott a lelkem 42 évet, hiszen két 

évesen kerültem ide a bölcsődébe, majd ebben az épület-

ben voltam óvodás. 

Édesanyámat is megkértem, hogy kutakodjon a padlá-

son, mert emlékeztem rá, hogy volt egy bababútorom, amit 

még az édesapám készített nekem saját kezével a ’70-es 

évek elején. Anya megtalálta a kis ruhásszekrényt, fotelo-

kat és a kisasztalt. Bevallom, elsírtam magam, amikor újra 

megláttam. Tudtam a létezésükről, de igazából nem keres-

tem őket. Most érintett meg igazából, mennyire fontosak 

számomra, hiszen apám halála után semmi tárgyam nem 

maradt utána, de most itt vannak nekem ezek a régi kis bú-

torok, amik az ő keze munkáját őrzik és nagy szeretettel ké-

szítette el nekem, mert nagyon imádott engem. Rájöttem, 

nagyon fontos, hogy őrizzük a múltunk, a szeretteink emlé-

két akár a tárgyakon keresztül is. Ne a padláson tartsuk, ami 

egykor olyan fontos volt nekünk! Igaz, elválhatnak a szüle-

ink, megromolhat két ember kapcsolata, de ha gyermek-

ként azt éreztük, mennyire szerettek minket, ez az emlék 

örökre megmarad és megmelengeti a szívünket. Szerintem 

akik ide a kiállításra tárgyakat, személyes emlékeket kutat-

tak fel a múltjukból, visszautaztak az időben, újra gyermek-

ké váltak, eszükbe jutott az óvó-szerető felnőttek sokasá-

ga, akik körülvették őket. A szüleik, nagyszüleik, testvéreik, 

óvó nénijük, dadusuk, apró kis történetek, amikre nagyon 

jó visszaemlékezni. Köszönet ezért a nagyszerű ötletért, ki-

állításért! Ennyi mosolygós embert együtt látni, közös em-

lékeket idézgetni, fotókat kíváncsian kutatni  - kit ismerhe-

tünk fel a múltból, ki van közöttünk, itt velünk, kinek már 

csak az emléke – nagyon jó érzés volt! Imádtam gyermek-

ként a litéri bölcsibe, oviba járni! Ádám fi am is imádta az 

óvó nénijeit (Incsi néni, Eta néni), daduskákat (Vidus (Idus) 

néni, Andi néni, Jutka néni), de még a konyhás néniket is, 

mert nagyon szerette a betűs paradicsom levest. Akik az el-

múlt 60 évben kisgyermekként óvodába járhattak, minden 

bizonnyal kedves és emlékezetes éveket tudhatnak magu-

kénak. Én nagyon jól éreztem magam ezen a fantasztikus 

időutazáson. Szívembe zártam újból az óvodás élményeket. 

A kezdeményezés és a kivitelezés kiválóan sikerült. Hálás 

köszönet az ötletgazdának és mindazoknak, akik fáradsá-

got nem kímélve segítették e különleges kiállítás létrejöt-

tét! „Ha tehetném, bárcsak még egyszer ovis lehetnék…”

Visegrádi Csilla 
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elepülésünk kerékpáros turisztikai fejlesztés tárgyú 

pályázatát érintően Varga Mihály önkormányzati kép-

viselő úr 2013. március 1-jén kelt lakossági levelére hi-

vatkozva az alábbi valós, hiteles tájékoztatást adom. 

Litér Község Önkormányzatának a Balatonfűzfő Vá-

ros- és Szentkirályszabadja Község Önkormányza-

tával együttműködésben „Kerékpáros turisztikai fejlesztés 

Balatonfűzfő-Litér-Szentkirályszabadja térségében” címmel 

2012. október 1-jén benyújtott pályázatát a Közép-Dunán-

túli Regionális Operatív Program Irányító Hatóságának ve-

zetője 2012. december hónapban támogatásra érdemes-

nek ítélte. A 100%-os támogatottságú projektre vonatkozó 

Támogatási Szerződés aláírásra került.

A Litér és Szentkirályszabadja települések közötti 10 

építési szakaszból álló kerékpárút, valamint a Litér és 

Balatonfűzfő települések között 9 építési szakaszból álló 

kerékpárút megvalósítását a három pályázó település, Litér, 

Balatonfűzfő és Szentkirályszabadja Képviselő-testülete, s 

az általuk képviselt lakosság is támogatja. 

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. február 28-án tartott ülésén tájékoztattam a Kép-

viselő-testületet arról, hogy Varga Mihály, mint a Litér 

033/18 és 033/19 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa a Litér-

Balatonfűzfő közötti kerékpárút 2. szakasz építési tervéhez 

és a megvalósításhoz nem járul hozzá. 

Annak ellenére nem járul hozzá a megvalósításhoz, hogy 

2012. augusztus 22-én tulajdonosi hozzájárulását adta a kö-

vetkező feltétellel: „..a belterület és az ipari ingatlanjaim-

ból a szükséges m2-t 1500 Ft/m2 áron...” vásárolja meg az 

Önkormányzat, amely többszöröse az általánosan alkalma-

zandó ingatlan-kisajátítás felvásárlási árnak.

2013. január 17-én a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelősége, mint az építési engedélyezés-

ben eljáró közigazgatási szerv helyszíni szemlét tartott az 

érintett tulajdonosok, illetve telekhasználók meghívásával, 

ahol Varga Mihály visszavonta a hozzájárulását és egyben a 

tervekkel kapcsolatban azt kérte, hogy amennyire lehet a 

72-es úti árok széléig vigyük ki a kerékpárutat. Ekkor még 

nem számított Varga úrnak, hogy „…a biciklis utat haszná-

lók benzingőzben kerékpározzanak”-e vagy sem.

Ennek a kérésének eleget tettünk és a B/2. szakaszt sür-

gőséggel újra rajzoltattuk a tervezővel, majd ezen tervek-

kel kapcsolatban ismét egyeztetést folytattunk le Varga 

Mihállyal, ahol egy újabb kifogást fogalmazott meg. Azért 

nem fogadja el a kerékpárút tervét, mert az érintett szaka-

szon bányabiztonsági övezet van. Ha ezt tudta, akkor miért 

rajzoltatta át a tervdokumentációt?!

Tájékoztattam Varga Mihály urat, hogy a Veszprémi Bánya-

kapitányságnak a 2013. január 2-án kelt Végzése alapján 

ilyen érintettsége és kifogása nincs a kerékpárúttal kapcso-

latban. Kifogása azért sem lehetne a tulajdonosnak, mert a 

2004. évben jóváhagyott és jelenleg is hatályos Rendezési 

Tervünkben már ezen a helyen szerepel a kerékpárút, ami-

ért akkor sem az érintett hatóságok, sem a tulajdonos nem 

emelt kifogást. 

Ellentmond kifogása saját fejlesztési elképzeléseinek, 

üzleti érdekeinek is, azzal, hogy az érintett területek út 

menti szakaszán egyéb szolgáltatási és üzemi tevékenysé-

get kíván végezni (pl. benzinkút létesítése). 

Miután megdőlt ez a kifogása is a kerékpárúttal kapcso-

latban, egy újabb ötlettel rukkolt elő, de azzal már a Tisz-

telt Lakosságot tájékoztatva.

Varga Mihály képviselő úr szerint a kerékpárút beruhá-

zás „..mind egészségi szempontból és anyagi szempontból 

káros, előnytelen a lakosságra” és javasolja az északi olda-

lon (Litérről Balatonfűzfő irányában haladva az út bal ol-

dala) történő kerékpárút nyomvonalat. Állítása alapján ez 

a nyomvonal akár egyharmadába kerülne a támogatott pá-

lyázatban javasolt nyomvonalhoz képest. 

100% nosztalgia 

Kerékpáros turisztikai fejlesztés Litéren kontra Varga Mihály

T
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Észrevételeim a Varga Mihály úr által javasolt nyomvonal-

hoz kapcsolódóan az alábbiak:

1. A 72. számú országos közút északi oldalán haladó nyom-

vonal lehetőségét már a tervezés első szakaszában 

megvizsgáltattuk, de a szakhatóságok elzárkóztak ettől 

a megoldástól, mivel itt végig optikai telefonkábel van 

elhelyezve, amelyre nem lehet kerékpárutat építeni. 

2. A szomszédos erdőterület Natura 2000 védett terület, 

amely mellett kerékpárút építése, engedélyezése rend-

kívül nehézkes és hosszadalmas folyamat.

3. Varga Mihály úr javaslata alapján a kerékpárutat két 

alkalommal kellene átvezetni a 72. számú főúton, rá-

adásul egyszer ez külterületen történne meg, továbbá 

tervei szerint egy működő lőtér mellett vezetné el a ke-

rékpárutat, amely még inkább balesetveszélyes.

4. Szemben Varga Mihály úr téves állításával, a kerékpár-

út építése jóval drágább lenne a jelenlegi nyomvonal-

hoz képest. Jelentős többletköltséget (több 10 millió 

forint) jelentene a két új kerékpáros átkelő megépítése 

és megvilágítása, amely egyúttal hosszadalmas engedé-

lyezési eljárást igényel.

5. A kerékpáros turisztikai fejlesztés tárgyú pályázatunk-

ban támogatott nyomvonalon a kerékpárút kialakítása 

mellett hangsúlyos szerepet kap a kiegészítő elemek, 

attrakciók megteremtése is. A már meglévő kulturális, 

természeti, aktív szabadidő eltöltési attrakciók mellett 

több ponton kerékpáros pihenők is kialakításra kerül-

nek zöldövezetben, ellentétben a Varga Mihály úr által 

javasolt 72. számú főút mellett történő „pihenőhely” ki-

alakításának gondolatával.

6. A 72. számú főút és így a tervezett kerékpárút is észak-

nyugat-délkeleti irányú. A területen az északi szél he-

lyett a nyugati, észak-nyugati a jellemző, bár az elmúlt 

lekövethető időszakban jellemzően déli-délkeleti szele-

ket rögzítettek. Így nem igaz az az állítása, hogy a széljá-

rás a kerékpárút felé fújja a mérges gázt.

7. A szakhatóságok nem támogatják a Varga Mihály úr ál-

tal javasolt nyomvonalat, engedélyezéséhez sem járul-

nak hozzá.

A kerékpárút nyomvonala által érintett ingatlanok 40 tu-

lajdonosa egyaránt a hozzájárulását adta a pályázat benyúj-

tásához, a fejlesztés megvalósításához, egyedül Varga Mi-

hály nem járul hozzá a fejlesztéshez. Ezzel a cselekedetével 

csupán azt éri el, hogy később valósulhat meg a kerékpár-

út.

Varga Mihály úr állásfoglalása és a nyílt levelében meg-

fogalmazottak nem egy felelősen gondolkodó önkormány-

zati képviselőhöz méltóak. Állításával ellentétben javasla-

ta nem a település érdekeit, a lakosságot és a kerékpárutat 

használók biztonságát képviseli.

Jelen tájékoztatóm tervező mérnökök és szakhatóságok 

állásfoglalása alapján készült.

Szedlák Attila  – Litér Község Polgármestere

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal • A közigazgatás át-

alakításának folyamatában, Litér–Királyszentistván Köz-

ségek Körjegyzősége megszűnését követően, 2013. 

január 1. napjától létrejött és megkezdte működését 

a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 8196 Litér, 

Álmos u. 37., kirendeltsége: 8195 Királyszentistván, Fő u. 

32–34.), amely változatlan elérhetőségeken és ügyfélfoga-

dási időben áll a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére. 

Litéren az alábbiak szerint: 

Az ügyfélfogadás rendje
Hétfő: 13.00–15.00

Kedd:  8.00–12.00 és 13.00–15.00

Csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–15.00

Polgármester és jegyző ügyfélfogadási ideje:
Csütörtök:  8.00-12.00-ig és 13.00-15.00

(előre egyeztetett időpont szerint)

Pénztárnap
Csütörtök:  9.00–12.00 és 13.00–15.00

Balatonalmádi Járási Hivatal • 2013. január 1-jétől szin-

tén megkezdte működését a Balatonalmádi Járási Hivatal 

(Tel.: 88/542-450) a 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 

1. szám alatti székhelyén, amelynek illetékességi területe 

Litér településre is kiterjed. A járások kialakításával a Járá-

si Hivatal hatáskörébe az alábbi államigazgatási ügycsopor-

tok kerültek:

Okmányirodai Osztály • Személyazonosító- és lakcímiga-

zolvány ügyintézése, vezetői engedély ügyintézése, úti ok-

mányokkal kapcsolatos ügyintézés, járműigazgatási ügyek 

intézése, mozgásában korlátozott személy parkolási enge-

délyének ügyintézése, egyéni vállalkozói engedélyek ügyin-

tézése, lakcímrendezési ügyek ügyintézése, külföldi letele-

pedés ügyintézése.

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Ügyfélfogadás: H 8.00–11.30, 12.00–17.00, 

Sz 8.00–11.30, 12.00–16.30, P 8.00–13.00

Ügyintézés helye: Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

Ügyfélfogadás: H 8.00–11.30, 12.00–16.00, 

Sz 8.00–11.30, 12.00–17.00, P 8.00–13.00

Hatósági Osztály • Szociális igazgatási ügyek intézése (idős-

korúak járadéka, alanyi jogon járó ápolási díj, alanyi és nor-

matív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság, hadigondozási feladatok), általános szabály-

sértési hatósági feladatok ellátása, egyes környezetvédel-

mi igazgatási ügyek, egyes oktatással kapcsolatos ügyek.

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G. u. 32.

Ügyfélfogadás: H 8.00–16.30, Sz 8.00–16.30, 

P 8.00–13.00

Járási Gyámhivatal • Gyermekek védelme érdekében tett 

intézkedések, pénzbeli ellátások megállapítása, gyermek 

családi jogállásának rendezésével kapcsolatos ügyek ügy-

intézése, örökbefogadással kapcsolatos ügyek ügyintézé-

se, gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos ügyek ügyin-

tézése. 

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G. u. 32.

Ügyfélfogadás: H 8.00–16.30, Sz 8.00–16.30, 

P 8.00–13.00

Munkaügyi Kirendeltség • 

Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Rákóczi út 43.

Ügyfélfogadás: H 8.00–14.00, Sz 8.00–14.00, 

Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00

A Járási Hivatal illetékességi területén települési ügyse-

gédek ügyfélfogadást tartanak, amely Litéren minden hé-

ten csütörtökön 13.00–15.00 óra között van a Községháza 

épületében.
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Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt Veszp-

rémi Régiója Felhívást tett közzé a villamos há-
lózatok környezetének tisztántartására vonat-

kozóan. Megtekinthető a www.liter.hu honlapon, 

valamint az Önkormányzat hirdetőtábláján. 
Amennyiben az E.ON Észak-dunántúli Áramháló-

zati Zrt illetékes régióközpontjánál az Ingatlantu-

lajdonos nem jelzi vissza 2013. május 2-ig, hogy a 

biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, úgy az 

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel szer-

ződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a 

jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvé-

gezni.  Együttműködésüket megköszönöm!

  Tisztelettel: Bencze Éva jegyző

Felhívás! 

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonalmádi Járási Hivatal
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Járási hivataloknál
lehet benyúj tani az állampolgársági kérelmeket

2013. március 1-jétől nem a települési anyakönyvveze-
tőknél, hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani az 
állampolgársági kérelmek formanyomtatványait. Termé-
szetesen továbbra is el lehet indítani az eljárást minden 
külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatalnál és továbbra is bár-
mely polgármester előtt vagy bármely külképviseleten le 
lehet tenni az állampolgársági esküt.

Az Országgyűlés 2012 decemberében fogadta el azt 
a törvényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági és a 
személyi és lakcím-nyilvántartási eljárások esetében csök-
kentette a bürokráciát, az adminisztratív terheket. Mindez 
része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 
keretében tavaly elindított  Egyszerűsítési Programnak, 
amelynek célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintő hiva-
tali bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a kitölten-
dő nyomtatvány, a sorban állás, de kiterjedtebb és pon-
tosabb legyen az üggyel kapcsolatos tájékoztatás - azaz 
minél egyszerűbb ügyintézési folyamat segítse az embe-
reket.

Virágvásár
Az idei évben is szeretnénk virágvásárt tartani. 

Sajnos a hosszú tél miatt a virágok is lassabban 

fejlődtek, ezért a pontos időpont később kerül 

meghatározásra.  

Az önkormányzat honlapján és a hivatal hirdető-

tábláján tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a vá-

sár pontos idejéről és helyszínéről.
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Kerti hulladék és avar égetésére 
vonatkozó szabályok

A növényi hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betar-
tása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban égethe-
tő el. Erősen párás, ködös időben, erős szél (15 km/órától) 
esetén tilos az égetés. Égetést kizáró körülménynek kell 
tekinteni, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat ren-
del el. Hulladékot égetni szeptember 1. és május 15. kö-
zött, szélcsendes időben:
– hétfőtől péntekig 8.00 óra előtt és 18.00 után,
– szombaton 18.00 órától 21.00 óráig lehet 
– vasárnap égetni tilos!
Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, egészségügyi- 
és gyermekintézmények, kulturális intézmények, nyitott 
sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intéz-

mény működési ideje alatt.

Újabb kormányzati segítség
2013. április 15-én megjelent a 1205/2013. (IV.15.) Korm.határozat, mely az egyes állami vagyontárgyak in-

gyenes tulajdonba adásáról rendelkezik. A Korm.határozat 1. sz. melléklete sorolja fel a helyi önkormányzatok 
részére ingyenesen átadandó ingatlanok listáját.

Litér is azon 32 település között  van, amelynek ingyenesen ad át a kormány eddigi állami tulajdonú ingatla-
nokat. Hosszú idő után önkormányzati tulajdonba kerül a Litér 06 hrsz-ú és a 08 hrsz-ú ingatlan, ennek köszön-
hetően gyarapodik településünk vagyona. Az ingyenes tulajdonjogért cserébe az önkormányzat vállalja, hogy 
15 évig az ingatlan tulajdonjoga nem idegeníthető el, továbbá a hasznosításról, a működési/üzemeltetési illetve 
őrzési költségekről az önkormányzat gondoskodik. 

Helyi önkormányzatok részére ingyenesen átadandó ingatlanok

 Ssz. Önkormányzat
Ingatlan/tulaj-

doni hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási megnevezés

Terület

(m2)

24.
Litér Község

Önkormányzata

Litér 06

1/1

egészséges ivóvízellátás

biztosítása/ vízmű

működtetése, 

szolgáltatás fejlesztése

kivett vízmű 739

25.
Litér Község

Önkormányzata

Litér 08

1/1

egészséges ivóvízellátás

biztosítása/ vízmű

működtetése,

szolgáltatás fejlesztése

kivett vízmű 1503

Felhívás eb-összeírásra
Tájékoztatom Litér Község lakosságát, hogy az Önkor-

mányzat eb-rendészeti feladatainak ellátása érdekében, il-

letve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozása-

ira tekintettel az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény (továbbiakban: törvény) 42/B § alapján eb-össze-

írást végzünk.

Kérem az eb-tulajdonosokat, eb-tartókat, hogy az ön-

kormányzat honlapján (www.liter.hu) letölthető és a Hiva-

tal titkárságán (8196 Litér, Álmos u. 37.) átvehető nyom-

tatvány kitöltésével és Litér Község Önkormányzatához 

történő postai úton történő eljuttatásával, vagy e-mailben 

a liter@liter.hu címre, illetve a Hivatal titkárságán törté-

nő leadásával 2013. május 25-ig a Litér Községben tartott 

ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek!

Az adatszolgáltatás a törvény 42/B § (5) bekezdése alap-

ján kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem 

tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 

31.) kormányrendelet alapján ebenként 30 000−90 000 Ft 

állatvédelmi bírsággal büntethető. 

Együttműködését előre is köszönjük! Bencze Éva jegyző

Az idei évben igazán emlékezetes marad a március 
15-i ünnep. Az iskolában tartott , az óvoda, az iskola, a 
fi atal felnőtt ek, táncosok és idősebb szereplők össze-
fogásával létrejött  műsor rendkívüli volt, méltó ehhez 
az ünnephez. Köszönetünket fejezzük mindazoknak, 
akik ebben részt vett ek.
Rendkívüli volt az időjárás is, hiszen március 14-én 
és 15-én a hó helyzet keserített e meg az itt  élők és az 
átutazók életét. Szeretnénk megköszönni  azoknak a 
segítségét, akik a bajba jutott , településünk környe-
zetében lévő utakon elakadt gyermekek, felnőtt ek el-
látásában és a gépjárművek mentésében önzetlenül 
segített ek.

Szedlák Att ila polgármester és Bencze Éva jegyző
          

Március 15.

A digitális átállás támogatása 
rászorulóknak

Az analógról a digitális földfelszíni műsorszórásra való át-

állás lakókörzetünkben 2013. július 31-ig valósul meg. Aki 

kábeles, vagy műholdas szolgáltatás igénybevevője, annak 

nincs tennivalója. Akik hagyományos szoba-, vagy tetőan-

tennát használ, annak alkalmassá kell tennie készülékét a 

digitális adások vételére. Ehhez a Nemzeti Média- és Hír-

közlési Hatóság egyszeri, vissza nem térítendő állami tá-

mogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a di-

gitális vétel biztosítása érdekében.

Támogatásra az jogosult, aki a támogatás igénylésé-

nek napján: Olyan háztartásban él, amely kizárólag ana-

lóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik és az 

állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik és rászo-

rult, azaz rendszeres szociális segélyt; lakásfenntartá-

si támogatást; ápolási díjat kap; időskorúak járadékában; 

saját jogon nevelési ellátásban; fogyatékossági támoga-

tásban; vakok személyi járadékában; saját jogon kapott 

hadigondozotti pénzellátásban; foglalkoztatást helyette-

sítő támogatásban részesül, illetve 2013. évben tölti be 

a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az ONYF 

által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellá-

tás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem 

haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, 

azaz 57 000 Ft-ot. A támogatás igénylőlapja letölthető 

a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyene-

sen visszaküldhető válaszborítékkal ellátott igénylőlap  

és egyéb információ kérhető a 06-80/38-39-40-es zöld-

számon.  E-mail: digitalis@nmh.hu , levélcím: 4001 Debre-

cen, Pf. 230; honlap: www.digitalisatallas.hu. Akinek nincs 

internethozzáférése az igénylőlap letöltésére, annak a 

litéri Hivatal az ügyfélfogadás idején segítséget nyújt.

Taekwon-do
A gyermekeknek a mai hajszolt, gyorsan fejlődő világban 

ahhoz, hogy ne érezzék elveszettnek magukat, ne legye-

nek elhízottak, ne legyenek „lelki szegények”, megtanulják 

az életet kezelni, élni, igen sok dolog mellett (iskola, szülői 

nevelés stb) egyre inkább szükség van egy olyan sportágra, 

ahol megtalálják önmagukat. 

Ez a sport, ugyanúgy, mint bármely más, nem csak a kitar-

tásra, akaraterőre épül, de nagyban fejleszti a testi-lelki 

harmóniát, megtanítja gyakorlóját olyan emberi értékek 

elsajátítására, mint udvariasság, szerénység, állhatatosság, 

önuralom, akaraterő, koncentráció, meditáció.

A Taekwon-do mozgásanyaga hat fő részből tevődik össze, 

amelyek oktatáselméletileg logikusan épülnek egymás-

ra, az előléptetési skála összesen 19 részre van felosztva. 

10 tanulóövre (Gup-ra), ahol a tízes a legalacsonyabb és az 

első a legmagasabb; valamint 9 mesterfokozatra (Dan-ra), 

amely az elsővel kezdődik és a kilencedikkel ér véget.

A szintek egy része elérhető megfeszített edzésmunká-

val, más részük viszont az egyén veleszületett „adottsága-

in” alapszik. Az előírásoknak megfelelően a szintek közöt-

ti várakozási idő tanulóövnél minimum félév, dan vizsgánál 

mindig annyi év a várakozási idő minimum, ahányadik danra 

vizsgázik.

A kezdő TKD-sok öv nélkül kezdenek (a fehér övet hordják, 

de a fehér övre is van külön vizsga, vizsgaanyag). Az övvizs-

gák fehérövtől-zöldövig még általában egyesületi szinten 

kerülnek lebonyolításra, kék csíkra és afölött pedig már az 

országos övvizsgán van lehetőség bizonyítani Budapesten. 

Nemzetközi újításként az ITF TKD-ban is bevezették a juni-

or mester kategóriát (18 év alatt), ami azt jelenti, hogy ők 

még nem teljesen fekete övet, hanem junior mester övet 

hordanak nemzetközi versenyeken, amely egy fekete öv, 

keresztben végig egy vékony (1 centis) fehér csíkkal. 

Eredményeink • III. MONOR KUPA Országos gyermek és ser-

dülő bajnokság – 2012. november 17. Gyermek korosztály-

ban Szőnyegh Ádám országos 4. helyezett, serdülőben 

Czuppon Ákos országos I. helyezett lett. 

2012. november 27. összevont színes övvizsga, melyen sike-

res vizsgát tett Litéren:

10. gup (fehéröv) Hermann Patrik, Csarmasz Richárd, 

9.gup (fehér/sárga) Tóth Szilvia.  7.gup (sárga/zöld) Kondics 

Barbara, Csarmasz Norbert, 6.gup (zöldöv) Szőnyegh 

Ádám, Gerencsér Achillesz, 5.gup (zöld/kék) Budapesten : 

Czuppon Ákos, Kucserka Szabolcs. 

ITF Taekwon-do MAGYAR BAJNOKSÁG - Hatvan  

Március második hétvégéjén zajlott az idei Magyar Baj-

nokág, az év legrangosabb ITF Taekwon-dos eseménye. Az 

eseményen 27 klub 303 versenyzője tette próbára tudását 

gyermek, serdülő, ifi  és felnőtt kategóriákban.

Gyermek formagyakorlatok (6–4.gup) versenyszámban 

a  III. helyezést Kucserka Szabolcs szerezte meg a csapat-

nak. Gratulálunk! Hajrá Farkasok!  Facebook: Farkasok ITF

E-mail: farkasoduliter@gmail.com                             

Web: www.farkasoktaekwondo.hu

Zöldhulladék gyűjtési akció 

A lakókörnyezet tisztaságának megőrzése érdekében, a ta-
vaszi lakossági zöldhulladék gyűjtési akció keretében a la-
kosság által összegyűjtött nyesedéket, ágakat átvesszük, 
összegyűjtjük. Kérjük, hogy a nyesedéket a temető mellet-
ti területen kihelyezett nyesedékgyűjtőbe lerakni szíves-
kedjenek, illetve amennyiben az elszállítás nem megoldha-
tó, a Falugondnokság munkatársai átveszik, elszállítják. 
Tel.: Ujvári István falugondnok 30/890-57-53

Szedlák Attila  
polgármester

               Litér Község Önkormányzata
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E jeles alakalomból meghívást kapott – 2013. ápri-
lis 2-től 7-ig – a Litéri Zöldág Gyermektánccsoport 
Erdélybe a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Néptánc-
csoport részéről. A két táncegyüttesnek immár húsz 
éves kapcsolata van. Részesei lehettünk egy igazi nem-
zedékek találkozójának, hol a néptánccsoport, zenekar 
és kórus megalakulásának negyvenöt éves évforduló-
ját ünnepelték. Akik egykor alapítóként kezdték, most 
unokáikkal érkeztek arra a csodára, amelynek titka 

hagyományaink szeretete, valamint Péter Albert (Ber-
ci bácsi) kitartó pedagógusi munkája táncaink, dala-
ink továbbadásáért. Felcsendült az iskola himnusza és 
egyszerre jelen volt a múlt és a jövő. A fellépők között 
bemutatkozhattunk mi is. A kicsik a mezőföldi táncot, 
a nagyok mátyusföldi táncot adtak elő, ezzel színesí-
tettük a főleg Erdélyi táncokat előadó műsort. Alig ki-
fújva magunkat, következett a fergeteges Táncház. 

Kirándulás a gyönyörű Erdélyen át a hazafelé útra 
esett, hol Petőfi Sándor nyomdokán (1848–49) halad-
va felkapaszkodtunk a Hargita tetőre. Indulás előtt 
Sepsiszentgyörgyön az Aradi vértanúk emlékjelét Ba-
lázs Antal faragómesterrel csodálhattuk meg. A Szent-
egyházas faluban megtudhattuk a kontyos szék tör-
ténetet. Nagy-Küküllő középső völgyszakaszában 
fekvő bögözi református templomot látogattuk meg, 
mely Udvarhelyszék egyik legszebb építészeti emlé-

ke. Agyagfalván áthaladva érkeztünk Fehéregyházára, 
hol Petőfi körtefájánál koszorút helyeztünk el. Majd 
Segesvárnál elköszöntünk két kedves útitársunktól, 
Berci bácsitól és Anti bácsitól.

Köszönet a vendéglátóknak. Sok szép emlékkel térhet-
tünk haza.

    Kiss Dániel és Péter

Negyvenöt éves a Mikó Néptánccsoportja
Az internet jó, hasznos de… A mindennapi éle-

tünknek már részévé vált az internet használata. Minden 

korosztály megtalálható a „gép” előtt, és ki-ki a maga ér-

deklődése szerint nézegeti az oldalakat, és használja szol-

gáltatásokat. Szeretném felhívni a figyelmet néhány, az 

interneten leggyakrabban előforduló visszaélésre. Fon-

tosnak tartom megjegyezni, hogy az internetes ügyletek 

jelentős része korrekt módon zajlik az eladó és a vevő, a 

szolgáltató és az igénybe vevő megelégedésére. Az embe-

ri bizalommal visszaélő bűnelkövetők azonban itt is megje-

lentek, mint az élet más területein is. 

Használt cikkek internetes eladása • Az elkö-

vető, vagyis az eladó valamilyen népszerű terméket (pl. 

okos telefon) hirdet eladásra tényleges értékénél kedve-

zőbb áron, és ezzel biztosítja a megfelelő érdeklődést. A 

vevővel abban állapodik meg, hogy amint a bankszámlá-

jára megérkezik az áru ellenértéke, postán megküldi az 

adásvétel tárgyát. A teljesítésre azonban nem kerül sor. 

Mivel a használtcikkek jelentős része ilyen körülmények 

között cserél gazdát, a vevő nem is gondol arra, hogy mi-

lyen kockázata van az adásvételnek.

A megelőzés lehetőségei:

• ne hozzunk elhamarkodott döntést, még akkor sem, 

ha a kivárással azt kockáztatjuk, hogy megelőz egy má-

sik vevő;

• gondoljuk át, hogy valóban nélkülözhetetlen-e szá-

munkra a meghirdetett termék;

• a megadott ár realitásának értékelése (ha mi lennénk 

az eladók, odaadnánk-e ennyiért?);

• mérjük fel, hogy az árucikk jellegéből adódóan, annak 

minőségével kapcsolatban felmerülhetnek-e problé-

mák (ezeknél az ügyleteknél ugyanis nincs garancia a 

visszavásárlásra);

• ha többen is kínálják ugyanazt vagy hasonló terméket, 

akkor a helyben lakót vagy a közelebbit részesítsük 

előnyben;

• értékesebb termék esetében már megérheti felvállalni 

az utazási költségeket, hogy személyesen találkozhas-

sunk az eladóval, és még fizetés előtt megvizsgálhas-

suk az adásvétel tárgyát;

• amennyiben személyes találkozóra nincs lehetőség, 

vagy az aránytalan költségekkel jár, célszerű tisztázni 

az eladó kilétét, elérhetőségét, esetleges számon kér-

hetőségét;

• ha valaki folyamatosan hirdet, esetleg ugyanolyan vagy 

hasonló árucikkeket kínál, legyen gyanús, hogy csaló-

val állunk szemben (ahhoz ugyanis sokakat kell megká-

rosítania, hogy megéljen belőle);

• olvassuk át az eladóhoz irt véleményeket, 

kommenteket;

• őrizzük meg az átutalás bizonylatát.

Állásközvetítés külföldre • Az elkövető általában 

gyors, szakképzettséget és nyelvtudást nem igénylő elhe-

lyezkedési lehetőséget ígér viszonylag magas jövedelem-

mel. A csaló egy összeg befizetését kéri valamilyen címen, 

pl. regisztráció, munkavállalási engedély beszerzése, hiva-

talos iratok fordíttatásának költsége stb. Miután megtör-

tént a pénz kifizetése, a munkába állásra már nem kerül 

sor, gyakran el sem érhető többet. Vannak elkövetők, akik 

olyan sokáig és hatásosan hitegetik áldozataikat, hogy 

azok egzisztenciális és pszichés károkat is elszenvedhet-

nek, pl. kilépnek korábbi munkahelyükről, felmondják al-

bérletüket, és telepakolt bőröndökkel várják a beígért 

autóbusz indulását. A bűncselekmény elkövetését meg-

könnyíti a külföldi munkavállalással ígért magas jövede-

lem, a hazai munkavállalás nehézségei, a reális munkaerő 

piaci ismeretek hiánya. 

A megelőzés lehetőségei:

• a célország nyelvének legalább alapfokú ismerete (sen-

ki se tudjon visszaélni a kiszolgáltatottságunkkal)

• a túlságosan vonzó ajánlatok (a munkavállalóval szem-

ben támasztott követelmények hiányával vagy minimá-

lis szintjével szemben álló rendkívül kedvező feltéte-

lek) kiszűrése

• az állásközvetítő honlapjának meglátogatása (komoly 

cégnek rendelkeznie kell vele)

• a cég székhelyének felderítése (ténylegesen működő 

iroda, vezetékes telefon)

• az előzetes anyagi ellenszolgáltatástól történő elzárkó-

zás (a közvetítői díjat a munkáltató fizeti, aki dolgozó-

kat keres)

• kérjen időt a bemutatott munkaszerződés átnézésre 

(ha nincs szakismerete forduljon jogi szakemberhez át-

nézetni azt)

• soha ne adjuk ki a kezünkből az okmányainkat (útlevél, 

személyigazolvány)

• váltsuk ki az Európai Egészségbiztosítási kártyát

• induláskor és utána is mindig legyen elegendő anyagi 

fedezetünk a hazautazásra.

Forrás: Veszprém MRFK Hírlevél 

Előzzük meg a bajt!
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A Magyar Labdarúgó Szövetség és Litér Köz-
ség Önkormányzata 2012. október 8-án együtt-

működési megállapodást kötöttek Litéren, kispá-
lyás műfüves futballpálya létrehozása tárgyában.  
A 22  x 42 méteres műfüves futballpálya kialakítása a Litér,  
Petőfi u. 8. szám alatti helyszínen labdafogó háló-
val, reflektorokkal és 84 fős lelátóval mindösszesen 
28.140.254 forintból valósult meg. A kivitelezési költség  
70%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejleszté-
si programja tartalmazta, Litér Község Önkormány- 
zata 30%-os önrész vállalásával vett részt az orszá-
gos labdarúgó pályaépítési programban. A tornate-
rem és a műfüves focipálya közötti térkő burkolatú  
átjáró kivitelezése 602.224 forintból valósult meg.
A futballpálya átadására a 2013. április 13-án megren-
dezett I. Litéri Műfüves Labdarúgó Nyuszi Kupa kere-
tében került sor. 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a 2013. április 11-én tartott ülésén fogadta el a lab-
darúgó pálya használati szabályzatát.

A szabályzat alapján a futballpálya az alábbi foglalt 
és szabad időpontok figyelembevételével egész évben 
hétfőtől péntekig 08.00–20.00 óra között, szombaton 
08.00–16.00 óra között használható, kivétel vasárnap, 
munkaszüneti és ünnepnapokon. Iskolaszüneti napo-
kon a futballpálya 08.00–16.00 óra között csak az in-
tézmény engedélyével és felügyeletével használható. 

A kispályás műfüves labdarúgó pálya 3.000 Ft/óra 
+ ÁFA díjért bérelhető. Időpontot foglalni és a pálya 
használatának díját befizetni Litér Község Önkor-
mányzatánál ügyfélfogadási időben lehet.

Részletes szabályzat a www.liter.hu-n olvasható.
 Keresztes Ariel

Műfüves focipálya az iskola udvarán


