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Ajánló

Milyen lesz a következő 5 év Litéren? 
Interjú Varga Mihály újonnan megválasztott polgármesterrel   6. oldal

Kárpátalján jártak 
a zöldágasok

Önkormányzati  
választások 

Maroknyi csapattal, nyolc 
párral indultunk 2019. 
november 8-án hajnal-
ban útra a kárpátaljai 
Eszeny község tánc-
együttesének 30. szüle-
tésnapjára. n 2. oldal

Megalakult Litéren az új 
testület.  n 3. oldal

Az év legszebb ünnepén 

Diáknap a Káli-medencében

Fotó: Gyenes Viktor

2019 Szent György havát őszi diáknappal zárta 
iskolánk 180 diákja a Káli-medencében. 

A diáknapot a Menő Men-
za pályázat keretében szer-
veztük, amelynek célja az 
egészségtudatos táplálko-
záson túl a mozgás népsze-
rűsítése is. Reggel négy au-
tóbusszal indultunk a Káli-
medencébe: kettő autóbusz 
Kékkúton tette le utasait, a 
3–4. és az 5. és 8. osztályoso-
kat, aki kékkúti forrásvízzel 
töltekezve indultak útnak a 
Theodora tanösvényen 
Mindszentkálla felé. Az 1. és 
a 2. osztályosaink autóbu-
sza Mindszentkállára érke-
zett, ahonnan gyalogtúrá-

juk a község melletti Ko-
pasz-hegy tetejére vezetett 
– itt várták be a többi osz-
tályt. A 6. és 7. osztályosok 
először a Hegyestűre men-
tek, ahol megismerkedtek a 
Balaton-felvidéki bazaltvul-
kanizmus rejtelmeivel, majd 
megmászták a 338 méteres 
csúcsot, amelyről pazar pa-
noráma tárult szemeik elé. 
Végül ők is Mindszentkállá-
ra utaztak autóbusszal. Dél 
körül már minden osztály a 
Kopasz-hegyen tartózko-
dott, ahol 4 állomásból álló 
akadálypálya várta a diáko-

kat, amelyet kiegészítettek 
további feladatok is. A diá-
kok tízórait is kaptak: Henn 
Dóra dietetikus jóvoltából 
különböző kenőket kóstol-
hattak és egészséges kek-
szet is ehettek. A diákok 
ügyesen teljesítették az aka-
dályokat, amelyek során 
régi konyhai eszközök felis-
merése, tojásrecept, termé-
szetességmérés és ügyessé-
gi feladat is várta a bátra-
kat. Gyorsan repült az idő, 
és még a hegyről is le kellett 
érni a faluba, ahol már vár-
tak minket az autóbuszok. 
Nagyon értékes, tartalmas 
és csodaszép napsütéses na-
pot töltöttünk együtt! Ez-

úton szeretném köszöne-
tünk kifejezni Anita és Ildi-
kó néninek mint iskolai di-
ákönkormányzatunk men-
torainak sok munkájukért, 
Szalay Tímeának és Henn 
Dórának, valamint Barna-
básnak a finom falatokért, a 
feladatokért! Köszönet illet 
minden pedagógus kollégát 

is, hogy ezt a napot zökkenő-
mentesen és élményekkel 
teli, közösen, közösségben 
élhettük át! Folytatjuk! Ok-
tóber 1-jén pedig megtartot-
tuk az eredményhirdetést és 
az értékelést is az iskolá-
ban! Gratulálunk minden 
csapatnak!

n Gyenes Viktor

Idén megújult az advent Litéren, hiszen új helyszíneken, új programok is várják az ünneplőket. Az advent a reményteli várakozás, a 
lelki készülődés ideje, Jézus születésének ünnepére való felkészülés időszaka. Fontos, hogy tudjunk szeretetet adni, egymásra figyel
ni…Advent harmadik vasárnapjára a Zöldág Kulturális Egyesület készült karácsonyi műsorral. Folytatás az 5. oldalon.   
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A Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes 1996 
óta tart fenn kapcsolatot Kárpátaljáról Eszeny 
község Ritmus táncegyüttesével. Az elmúlt 23 
évben sok közös találkozó, kirándulás, szereplés, 
tábor emléke fűz össze bennünket. Minden év-
fordulón megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, 
így utoljára június végén jártak nálunk.

Az ősz folyamán meghí-
vást kaptunk a Ritmus 30. 
születésnapjára. Mivel egye-
sületünk már elkötelezte ma-
gát egy másik programra, 
így csak egy maroknyi csa-
pattal, nyolc párral indul-
tunk 2019. november 8-án 
hajnalban útra. Táncosaink 
izgalommal várták a határ-
átkelést. Bár mindegyikőjük 
járt már külföldön, de ilyen 
vizsgálaton még nem estek 
át. Fegyelmezetten várták ki 
a sorukat.

A meg h ívói n k a 
Nagydobronyi Református 
Líceumban szállásoltak el 
bennünket. Ez az ottani vi-
szonyok között egy nagyon 
szép, jól felszerelt kollégi-
um. Igaz, hogy sem meleg 
víz, sem internet nem volt 
a három napban, de a 

konyhás nénik szívüket-
lelküket kitették táncosa-
inkért. Este a gyermekek 
tanítói felügyelettel pihen-
ték ki a hosszú utazás fá-
radalmait, Gyenes Viktor 
igazgató úrral pedig a 
tiszasalamoni Európa Ét-
teremben rendezett foga-
dáson képviseltük a 
litérieket.

Szombaton a kolozsvári 
csoporttal együtt felkere-
kedtünk, és elutaztunk a 
Vereckei-hágóhoz. Gyönyö-
rű tájakon vezetett az 
utunk. Szabó István tanár 
úrtól sokrétű kalauzolást 
kaptunk Kárpátalja törté-
nelmi, földrajzi, irodalmi, 
politikai életéről. Úgy gon-
dolom, életre szóló emlék 
marad az emlékmű lábánál 
énekelt dalunk: „Áldja Is-

ten meg a magyart…!”. 
Visszafele már csak arra 
volt időnk, hogy Munkács 
belvárosát megnézzük.

Délután Szabó Sándor, 
„Sanci” várt bennünket az 
eszenyi művelődési háznál. 
Kezdődött a szokásos ké-
szülődés, hajfonás, öltöz-
ködés, eszközök előkészí-
tése. 17 órakor magyar és 
ukrán nyelven köszöntöt-
ték a nagyérdemű közönsé-
get. Mindhárom nap meg-
tisztelte jelenlétével ezt a 
jeles alkalmat Buhajla Jó-
zsef ungvári magyar fő-
konzul, Zubánics László, a 
Kárpátaljai Magyar Műve-
lődési Intézet elnöke is. A 
Ritmus  mellett fellépett a 
BorzsaVári zenekar, a dö-
gei férfi dalárda, a kolozs-
vári Szarkaláb néptánc-
együttes, a palágykomoróci 
Nefelejcs leány-asszony 
kórus, a Mikulics Ádám 
által felkészített Bocskai 
táncegyüttes és lelkes kis 
csapatunk. Ajándékba egy 
kosár szeretetet vittünk és 
adtunk át Szabó Tibornak, 
a Ritmus Táncegyüttes ve-
zetőjének. Volt benne jókí-

vánság, gyermekrajz, em-
léktárgyak és finomságok, 
amelyeket a litéri családok 
küldtek a határon túlra. Az 
estet a Zsikó zenekar zár-
ta, majd táncmulatság kez-
dődött.

Vasárnap reggel a zuho-
gó esőben még volt idő meg-
nézni Nagydobrony gyö-
nyörű református templo-
mát, egy kis édességet vá-
sárolni az itthon maradot-
taknak, majd elbúcsúzva a 
kollégium dolgozóitól, át-
mentünk még Eszenybe, 
ahol a BorzsaVári zenekar 
gyönyörű, szívbe markoló 
műsorát néztük meg „Ma-
radok!” címmel. Táncosa-
inkat finom ebéddel várták 
az eszenyi gyerekek, majd 
két órakor elindultunk 
haza. Többórás várakozás 
után sikerült átjutnunk a 
határon, és roboghattunk 
hazafele.

Úgy gondolom, újból felejt-
hetetlen élménnyekkel gaz-
dagodtunk. Megfogadtuk, 
visszamegyünk még a többi-
ekkel együtt erre a vidékre. 
Remélem, sikerülni fog!

n Pintér katalin

Kárpátalján jártak a zöldágasok

Fotó: Gyenes Viktor

A Magyar Kultúra 
Lovagja 

Pintér Katalin „a tánckul-
túra ápolásáért” elnyerte a 
Magyar kultúra Lovagja cí-
met, amelynek adomá-
nyozására 2020. ja nuár 18-
án kerül sor a XXIV. Magyar 
kultúra napja gálán. az is-
kola és a Litéri zöldág nép-
tánccsoport több évtize-
des folyamatos és eredmé-
nyes együttműködésének 
szervezője, tanóráiba érzé-
kenyen „csempészi be” 
mindazon többletet, ame-
lyet egy egyházi oktatási 
intézménynek képviselnie 
kell. Vezetőként és helyi la-
kosként biztos hátteret ad 
az intézmény mindennapi 
működéséhez – egyebek 
mellett ez szerepel az aján-
lásában, amelyet Gyenes 
Viktor, a Litéri Református 
általános Iskola igazgatója 
fogalmazott meg. a felter-
jesztést a Litéri zöldág kul-
turális Egyesület szakmai 
ajánlásával Litér község 
Önkormányzata nyújtotta 
be 2018. évben. 

Posztumusz 
elismerés Zatkalik 
Attila részére

Lapzártánk után tartották 
a Veszprém megye sport díj-
átadó gálát, ahol a Veszprém 
Megyei sportlövő szövetség 
posztumusz elismerést ado-
mányozott zatkalik attila ré-
szére, aki nem litéri lakos volt 
ugyan, de a litéri lőtéren foly-
tatott aktív tevékenységet 
mint a Balatonfűzői Lövész 
Egylet elnöke. 

a 62. életévében 2018-
ban tragikus hirtelenség-
gel elhunyt zatkalik attila a 
hunshooting.hu szakmai 
portál szerint rendszere-
sen látogatta a lőteret, 
a gyakorlásnak köszönhe-
tően szépen fejlődött és 
sok barátot talált a klub 
tagjai között, ezért kérte 
felvételét az egyesületbe. 

A 2019. évi litéri önkormányzati választáson 
a szavazásra jogosult 1804 litéri választópol-
gárból pontosan 1070 személy jelent meg a 
szavazóhelyiségekben, hogy éljen választójo-
gával, ezáltal 59%-os volt a választói részvétel 
– hangzott el az újonnan felállt képviselő-tes-
tület november 20-án tartott alakuló ülésén. 

A választás eredményét 
és részleteit Fekete Ta-
más, a választási bizott-
ság elnöke ismertette. El-
mondta: az önkormányzati 
választásokat megelőzően 
két polgármesterjelölt igé-
nyelt ajánlóíveket a Helyi 
Választási Irodától, ame-
lyek leadását követően a 
Helyi Választási Bizottság 
megfelelő számúnak és ér-
vényesnek fogadta el az 
ajánlásokat. A 2019. októ-
ber 13-ai, majd az 1. számú 
szavazókörben megismé-
telt november 10-ei polgár-
mester-választások össze-
sített és végleges eredmé-

nyeként a polgármesterje-
löltekre leadott szavaza-
tok közül a szavazatszám-
láló bizottságok 1060 db-ot 
találtak érvényesnek. Eb-
ből Varga Mihály függet-
len polgármester jelölt 533 
szavazatot, az érvényes 
szavazatok 50,3% -át, 
Szedlák Attila, a Fidesz–
KDNP polgármesterjelölt-
je 527 szavazatot, az érvé-
nyes szavazatok 49,7%-át 
szerezte meg. Az önkor-
mányzati választásokon a 
választópolgárok az érvé-
nyes szavazataikkal pol-
gármesternek választot-
ták Varga Mihályt.

Az önkormányzati vá-
lasztásokat megelőzően 17 
független képviselőjelölt 
igényelt ajánlóíveket a He-
lyi Választási Irodától, ame-
lyek leadását követően a 
Helyi Választási Bizottság 
megfelelő számúnak és ér-
vényesnek fogadta el mind a 
17 képviselőjelölt ajánlása-
it. Az október 13-ai képvise-
lő-testületi választás össze-
sített és végleges eredmé-
nyeként a képviselőjelöltek-
re leadott 980 db szavazat 
közül a szavazatszámláló 
bizottságok 957 db-ot talál-

tak érvényesnek. A képvise-
lő-választáson 54%-os volt a 
választói részvétel. A képvi-
selő-testület tagjaira le-
adott összes érvényes sza-
vazat az indult jelöltek kö-
zött a következők szerint 
oszlott meg, a kapott érvé-
nyes szavazatok szerint 
csökkenő sorrendben: 
Varga Mihály – 521
Dr. Gyurika István Gábor 
– 395
Heffler Gáborné – 356
Szőnyegh Imre György – 
339
Lukáts Gábor Ákos – 337

Auerbach János – 335
Kondics István – 328
Igrinyi Zsolt László – 310
Frank Csaba – 308
Dr. Szalay Edina – 277
Zavada Csaba – 267 
Pintér Edina Veronika – 
244
Osváth Örs – 232
Pápai Sándor – 214
Bódi János – 208
Horváthné Németh Erzsé-
bet – 185
Németh László József – 58

A képviselő-testületi vá-
lasztás legtöbb érvényes 
szavazatát szerzett Varga 
Mihály független képvise-
lőjelölt polgármesterré vá-
lasztásának jogerőre emel-
kedésével kikerült a képvi-
selőjelöltek listájáról, így a 
képviselő-testület tagja 
lett: dr. Gyurika István Gá-
bor, Heff ler Gáborné, 
Szőnyegh Imre György, 
Lukáts Gábor Ákos, 
Auerbach János, Kondics 
István.

Önkormányzati választás Litéren: új testület alakult 

1956. október 23-ra emlékeztünk
2019. október 22-én a Li-

téri Református Általános 
Iskolában került sor az 
1956-os forradalom ese-
ményeire történő megem-
lékezésre. Az ünnepély 
kezdetén Gyenes Viktor 
iskolaigazgató köszöntöt-
te a résztvevőket, és be-
szédében arra világított 
rá, hogy mennyire fontos 
nemzeti ünnepeinken a 
méltó emlékezés azokra, 
akik életüket áldozták a 
hazáért és a szabadsá-
gért. „Az akkori fényké-
pek mind-mind fekete-fe-
hérek voltak, mint a fali-
naptárban a napok... De 
volt egy nap, amely piros-
ra festette a pesti utcákat, 
és örökre beivódott a nem-
zeti emlékezetbe: október 
23. Ez a nap már nem feke-
te-fehér nap, hanem piros 
– a naptárban is. Kérdés, 
hogy a szívünkben is? Ez 
nem csak egy nap! A leg-
fontosabb pedig, hogy a 
szívünkben piros-fehér-
zöld legyen, legyen színes 
ez a nap, amikor emléke-
zünk, és méltó módon tisz-
teletet adunk mindazok-
nak, akik életüket áldoz-

ták azért, hogy ma sza-
badságban, és békében 
élhetünk!” A köszöntést 
követően a Litéri Refor-
mátus Általános Iskola 7. 
osztályos diákjai adtak 
zenés-prózai megemléke-
zést. Felkészítő tanáraik: 
Farkas Csabáné osztály-
főnök és Rózsás Anita ta-
nárnő. A 7. osztályosok 
műsora olyannyira jól si-
került, hogy igen sok köny-

nyes szemet lehetett látni, 
ahogy végignéztünk a ter-
men... A megemlékezést 
Batthyány-Nagy Anna-
mária és Felföldi Gábor 
prózai előadása zárta, így 
vált színessé és kerekké 
ez az ünnepély, amelynek 
végén a résztvevők meg-
koszorúzták a Hősi Em-
lékműnél az 56-os emlék-
helyet. 

n Gyenes Viktor

Litér község önkormányzata köszöntötte Né-
meth Józsefné Csöpi nénit 90. születésnapja 
alkalmából, aki pár napra rá elhunyt.

Németh Józsefné, szüle-
tett Németh Ilona 1929. no-
vember 22-én született a 
Vas megyei Csényében, Né-
meth István kertész és Né-
meth Jusztina első gyerme-
keként. Családja még kis-
gyermekkorában Szombat-
helyre költözött, ahová 
egész gyermek- és fiatalko-
ra kötötte. Elemi és polgári 
iskoláit is ott végezte, s ti-
zenéves fiatalként itt élte át 
a második világháború 
borzalmait.

A háborút követően 
1946–1950 között szakkép-
zett szövőnőként dolgozott 
a Szombathelyi Pamutipa-
ri Nagyvállalatnál, valódi 
hivatását azonban 1950-
ben lelte meg, amikor felvé-
telt nyert a budapesti Mű-
szaki Tanárképző Főisko-
lára. Magyar nyelv és iro-
dalom szaktanári diplomát 
1953-ban szerzett, de már 
tanulmányai alatt, 1951-
ben tanári állást kapott a 

fűzfőgyártelepi 303. sz. 
ipari szakmunkásképző 
intézetben (ma Öveges Jó-
zsef szakközépiskola), 
ahol még nyugdíjba vonu-
lását követően is egészen 
1987-ig mint magyar és 
történelem szakos tanár 
tanított. Ezt követően még 
egy évig folytatta tanári 
hivatását a litéri általános 
iskolában. 

Fűzfői tanári működése 
kezdetén még Balatonal-
mádiban élt, s ezalatt is-
merkedett meg, majd kötött 
házasságot Németh József-
fel 1957-ben. Házasságuk-
ból két gyermekük szüle-
tett: Csaba és Ibolya. Litér-
re 1962-ben költözött csa-
ládjával, mivel férje akkor 
nyerte el a litéri tanácsel-
nöki tisztséget. Ezt követő-
en több mint fél évszázadig 
Litér lett az otthona. Nyug-
díjas évei alatt sem hagyta 
el a kultúra és a köz szolgá-
latát, a litéri községi 

könyvtár könyvtárosaként 
emlékezhetnek rá közsé-
günk lakói, mely tevékeny-
ségét évtizedes szakértő és 
odaadó munkával gyako-
rolta. Öt évvel ezelőttig ak-
tív tagja volt a litéri idősek 
klubjának, amelynek prog-
ramjain, kirándulásain 
mindig aktívan részt vett.

Időskori betegsége foly-
tán a várpalotai kórházba 
került 2017-ben, s ott kö-
szöntötte 90. születésnapja 
alkalmából családja köré-
ben Bencze Éva jegyző asz-
szony, Litér község önkor-
mányzata nevében 2019. 
november 22-én. Sajnos, 
ekkorra már legyengült 
szervezete nem sokáig bír-
ta tovább, s 4 nappal szüle-
tésnapját követően, novem-
ber 26-án elhunyt. Emlékét 
szívünkben őrizzük. 

Búcsúzunk Csöpi nénitől

Fotó: Gyenes Viktor



4 52019. december 20. 2019. december 20. 5ünnep ünnep

Tisztelt Olvasó!
Mindannyian tapasztal-

juk felgyorsult életünkben, 
milyen drága kincs az idő. 
Az óra mutatója ugyanab-
ban a ritmusban jár, mi 
azonban nem így éljük 
meg. Az ember földi életét 
az idő és a tér határolja be. 
Egyszerre nem tudunk két 
helyen lenni, és naponta 
sokszor kell az óránkra 
nézni, hogy végezni tudjuk 
a mindennapok teendőit. 
Nagy kérdés, hogy megélni 
vagy túlélni akarom az éle-
tet…? A munkahely, iskola 
alapvetően meghatározza 
a napok nagy részét, de 
mit kezdünk azzal az idő-
vel, amely felett szabadab-
ban tudunk rendelkezni? 
Egy új év kezdete sokak-
ban új elhatározásokat, 
esetleg személyes fogadal-
makat hoz, amelyeket vagy 
sikerül betartani, vagy 
nem. Az új év új lehetősége-

ket rejt magában. Lehető-
séget akár a korábban el-
követett hibák kijavításá-
ra, lehetőség a bocsánat-
kérésre, az újrakezdésre. 
Lehetőség az eddig halo-
gatott munkák elvégzésé-
re és új célok megfogalma-
zására. Mert egyszer vé-
get ér földi életünk, meg-
szűnik a tér és idő. Számot 
adunk az idők Urának, 
hogy gazdálkodtunk éle-
tünk perceivel. Szívből kí-
vánom a 2020-as évre Li-
tér minden lakójának, 
hogy tudjuk megbecsülni 
az időt és azt mindenek-
előtt az Isten és az emberi 
kapcsolatok elmélyítésére 
használjuk. Ne mondjuk 
mindig, hogy majd holnap! 
Ma kell szeretni, ma kell 
megbecsülni a családta-
got, a barátot. Ma kell a jót 
megtenni. A tegnap ta-
pasztalatából tanulva jobb 
embernek lenni. Úgy élni, 

hogy ma jobb legyek, mint 
tegnap voltam, de holnap 
jobb legyek, mint ma va-
gyok! Isten adjon ehhez 
erőt, időt, kitartást!

A következő imádsággal 
kívánok mindenkinek Isten 
áldásában gazdag, boldog 
új évet!

Laposa Norbert Atya

Karácsonyi koncert 
advent negyedik  
vasárnapján  

Az ismert crossover csellóművész, 
Kalmus Felicián idén karácsonyra egy iga-
zi meglepetéssel készül a közönségnek.  Ka-
rácsonyi műsora az ünnep minden színét, 
hangulatát megidézi. Egyszerre meghitt, és 
varázslatos, ugyanakkor könnyed és elraga-
dó. A cselló bársony hangján megszólaló da-
lok messzire visznek a hétköznapoktól. Pon-
tosan azt kapjuk, amire így az ünnepek előtt 
a legjobban vágyunk. Egy csipet tündérport, 
szívet melengető zenei élményt, amit bár 
nem lehet a fa alá tenni, de a szívekben haza 
lehet vinni, hogy a karácsony az lehessen, 
aminek lennie kell, a szeretet csodája. Re-
pertoárjában megtalálhatóak a karácsonyi 
dalok legszebbjei, és elhozza frissen megjele-
nő albumának, a No2-nek különleges és 
egyedi hangzású szerzeményeit is.

Advent. Belépek a hipermarketbe. Elém tárul a 
modern ember temploma, ahol hódolhatunk 
újkori imádatunknak, a shoppingolásnak. Tö-
meg, lökdösődés, a távolból – már november 
elejétől – szól a Jingle Bells ezredik feldolgozá-
sa. A polcok rogyásig tárgyakkal. Van közöttük 
olyan, ami nélkülözhetetlen. Van olyan is, ami 
jó, ha van. De van olyan is, amire alapvetően 
nem lenne szükség, mégis kocsiba kerül. 
Ha már meg lehet venni?! Idősek és fiatalok, 
szinglik és házaspárok, gyerekek és felnőttek, 
mind ott tolongunk az adventi forgatagban.

Én is ott állok közöttük. 
Nem vagyok különb. Most 
talán csak éppen annyi-
ban, hogy megpróbálom 
kívülről nézni magunkat. 
Ahány ember ebben a for-
gatagban, annyi sors, any-
nyi élet. Örömök és bána-
tok, régen cipelt gondok, 
lerongyolódott emberi kap-
csolatok, kiürült, belefá-
radt életek. Gondterhelt, 
elnyúzott arcok. Amott egy 
anyuka próbálja csitítani 
hisztiző gyerekét, aki a so-
kadik csillogó izét akarja 
megvetetni vele. Velem 

szemben egy kedves néni 
válogat a halkonzervek kö-
zött, majd az egyiket félén-
ken a kosarába teszi. Am-
ott két srác pakolja a sört a 
kocsijába, talán buli lesz az 
este. Életképek. 

Miközben ott állok a forga-
tagban, egyszerre érthetetle-
nül kérdések ötlenek fel ben-
nem: mit keresünk itt? S va-
jon megtaláljuk azt, amit ke-
resünk? Vagy csak azt talál-
juk, amit azok, akik belőlünk 
élnek, ránk erőszakolnak? 
Azt találjuk, amit elhitetnek 
velünk, hogy azzal a kávé-

géppel hasonlítani fogunk 
valakire. Észrevétlenül terel-
nek bennünket, nehogy a sa-
ját életünket éljük. Légy 
olyan, mint a magazin cím-
lapján az agyonphotoshopolt 
percemberek. De boldogsá-
got, békességet, megértést, 
együttérzést, reményt, jövőt 
– és mindazt, amire 
mindannyi unk nak valóban 
szüksége van –, azt nem talá-
lunk a polcsorok között. Csak 
egy lassan elmúló világ rom-
landó termékeit. Mindent, mi 
szem-szájnak ingere. De 

akad olyan itt, amitől a lel-
künk élhet és élni fog?

Ott állok ebben az adven-
ti forgatagban én is. Nem 
vagyok különb senkinél. 
Vásárolni jöttem, de köz-
ben rájöttem, hogy itt nem 
fogom megtalálni azt, amit 
keresek, amire vágyom. 
Csendet szeretnék. Adventi 
csendet. Valamit, amitől 
annyira félünk, és ezért si-
mulunk bele a hömpölygő 
tömegbe, a szirupos kará-
csonyi zenékbe, a pihe-pu-
ha édes karácsonyba.  Nem 

árukat szeretnék és nem 
tárgyakat, most nem ételt, 
amit magamba tömök. Sze-
retném, ha valaki a lelkem 
töltené meg múlhatatlan 
dolgokkal. Hallod? A 
csend, amibe Isten hív, nem 
süket, nem a zaj hiánya, 
nem félelmetes. Lépj ki a 
zajaidból, kapcsold ki a te-
levíziót, a rádiót, tedd félre 
a telefonodat, és hallgass 
bele a hívogató csendbe! Ez 
a csend felemel.

Szabó J. Róbert 
református lelkipásztor

Adventi forgatag

Óránk van, időnk nincs… Teréz Anya imája:
Adj időt a gondolatnak
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának
A legnagyobb erő a Föl-
dön ez.
Adj időt a mosolynak
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett,
Isten adománya ez.
Adj időt az adakozásnak
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak
A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez.
A csend gyümölcse az 
ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a 
béke.
Ámen.

Szentmisék időpontjai  
a katolikus templomban:
12. 22., 9.00 szentmise
12. 24., 22.00 szenteste – karácsony esti szentmise
12. 25., 9.00 karácsony – Ünnepi szentmise
12. 26., 9.00 szent István vértanú ünnepe – szentmise
12. 29., 9.00 szent Család vasárnapja – szentmise
12. 31., 16.00 szilveszter, év végi hálaadás – szentmise
2020. 01. 01., 9.00 Újév, szűz Mária Isten anyja főünnep – 
szentmise   

A Litéri Református Gyülekezet  
programjai: 

12. 22., 10.00 Istentisztelet
12. 24., 16.00 Gyülekezeti karácsony
12. 25., 10.00 Ünnepi istentisztelet úrvacsora adással
12. 26., 10.00 Ünnepi istentisztelet
12. 29., 10.00 Istentisztelet 
12. 31., 16.00 Év végi csendesség
2020. 01. 01., 10.00 Évnyitó istentisztelet

Advent első vasárnapján 
a Csivitelő Óvoda nagycso-
portosai kis karácsonyi 
műsorral köszöntötték a 
közönséget a művelődési 
házban, majd közösen 
gyújtottuk meg az első ad-
venti gyertyát. Ezután kéz-
műves foglalkozás várt 
mindenkit: készítettünk 
harangocskát, gyapjúan-
gyalkát és karácsonyi pa-
pírcsillagokat. Végezetül 
egy karácsonyi mesével 
ajándékoztuk meg a részt-

vevőket a Bárókerti Báb-
színház előadása a Veszp-
rém Megyei Könyvtárellá-
tási Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) jóvoltából. 

A második adventi gyer-
tyát a litéri iskolások ének- 
és zenekarának, valamint 
versmondóinak közremű-
ködésével gyújtottuk meg a 
református templomban. 
Karácsonyi műsoruk után 
kétféle gyertyát készítet-
tünk méhviaszból a gyüle-
kezeti teremben. Advent harmadik va-

sárnapját a címlapfotón-
kon látható Zöldág együt-
tes ünnepi előadása tette 
gazdagabbá számunkra a 
művelődési házban, a ne-
gyedik vasárnapot pedig 
Kalmus Felicián kará-
csonyi koncertjével ünne-

peljük 22-én 16.00 órakor 
a katolikus templomban. 

A falukarácsony és sze-
retetvendégség idén de-
cember 21-én, szombaton 
lesz a Termelői piacon, a 
rendezvény meghívóját 
lapunk hátoldalán talál-
ják. 

Advent programjai Örökség serleg 
a Zöldágnak

A Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány a Magyaror-
szág Felfedezői Szövet-
séggel közösen alapított, 
a Kárpát-medence kultu-
rális örökségének ápolá-
sa érdekében tevékeny-
kedő, példamutató ifjúsá-
gi közösségek elismeré-
seként, a magyar népi 
kultúra területén végzett 
példamutató hagyo-
mányápolásáért a Litéri 
Zöldág Táncegyüttes-
nek, Pintér Katalin, 
Szabó Sándor és Szabó-
Hoffer Nikolett művésze-
ti vezetése mellett az 
Örökség serleg elisme-
rést adományozza.

A díj Budapesten, a 
Stefánia-palotában meg-
rendezésre kerülő Ma-
gyar Kultúra Napja Gá-
lán kerül átadásra 2020. 
január 18-án. A díj be-
jegyzésre kerül a Kultúra 
Lovagrendje évkönyvébe.

Ezen felül a közösség-
ből meghívást kapott 4 
gyermek és 1 felnőtt kísé-
rő a nyár folyamán az 
Aranyosszigeti Nemzeti 
Olvasótáborba, Aranyos-
apátiba. 

Az adományozók kéré-
sére a jelölést karácsonyi 
ajándékként adjuk át a 
közösség részére.
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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 sZennyVÍZ- 
sZolGáltatás 
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

állatorVos 
dr. kégl Tamás 20/997-33-33

FalUGaZdásZ 
Jánni Levente
Ügyfélfogadás:  h–sz: 7.30–16.30 
cs–p: 7.30–14.00
8200 Veszprém, Cseredei út 23.
70/199-90-46

bendola CsaládseGÍtŐ 
sZolGálat
szakmai vezető: szalai attila
30/256-33-65

VédŐnŐi sZolGálat   
Telefon: 30-469-41-76

HáZiorVosi rendelŐ  
a háziorvosi ellátás 2019. 
december 4-től helyettesítéssel 
történik
Helyettesít: dr. Hatvani szabolcs, 
30/517-13-81
Rendelési idők Litéren: hétfő, 
kedd, péntek: 14.00–16.00 óra, 
kedd, csütörtök: 9.45–11.15 óra

orVosi ÜGyelet
Telefon: 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

Hasznos telefonszámok

Költséghatékony, gazdaságilag kreatív és támogató szellemiségű – a 
vállalkozói életútja során szerzett tapasztalataiból elsősorban ezeket az 
értékeket, illetve szemléletmódot szeretné az elkövetkezendő években 
Litér javára fordítani a település új polgármestere. Varga Mihály neve a 
megyei vállalkozói listákon rendre elsők között szerepel, tudását, ötlete-
it és szakértelmét most polgármesterként kamatoztatná.    

– A lakosság igénye alap
ján állította össze program
ját, amellyel végül polgár
mesternek választották. A 
vállalásai közül melyikre van 
a legnagyobb szükség és 
hogy tervezi a megvalósítást?   

– Az azbesztcementből 
készült ivóvízvezeték-rend-
szer felújítása a legfonto-
sabb, mert sajnos Litéren 
több mint ötven évvel ez-
előtt épült ki a hálózat. Az 
elavult csöveket mielőbb 
szeretnénk  folyamatosan 
műanyag csövekre cserélni. 
Ezzel megszűnnek a csőtö-
rések és az ezekből adódó 
károk, és ha mégis meghi-
básodás történik, a szaka-
szosan kiépítendő rend-
szernek a jövőben már csak 
egy részét kell majd lezárni, 
a többi használható marad. 
A vezetékcsere egy különle-
ges és egyedülálló, sajtolá-
sos technológiával történ-
ne, minimális földmunká-
val, amit mi itt, Litéren el-
sők között szeretnénk al-
kalmazni. Nem lesz szük-
ség mindenhol bontásra, 
hanem az egyes szakaszok 
átfúrásával kerülnek a csö-
vek a föld alá.  

– Ehhez kapcsolódik majd 
a járdák, utak felújítása is?

– Elsőként a Templom 
utca felújítása a legsürge-
tőbb, mert szinte használha-
tatlanná vált, babakocsival 
például nehezen vagy egyál-
talán nem lehet rajta közle-
kedni. Ezenkívül a Táncsics 
utca egy része is nagyon 
rossz állapotban van, mi-
előbbi felújításra szorul.  

– A közvilágítás korszerű
vé tételét milyen módon ter
vezi?

– A teljes litéri közvilágí-
tást LED-es rendszerre sze-
retném átalakíttatni, még-
hozzá abból a pénzből, amit 
az így megspórolt áram-
költségből meg tudunk ta-
karítani. 

– Rendezett települést 
szeretne látni, gondolok 
például a programjában 
meghirdetett lomtalanítás 
és szelektív hulladékgyűjtés 
ismételt bevezetésére, illetve 
a nyesedéklerakó létesíté
sére. 

– A tervek szerint a nye-
sedéklerakón meghatáro-
zott időpontokban lehetne 
leadni a zöldhulladékot, 
ami azonnal feldolgozásra 
kerülne. Szelektíven mű-
anyag, üveg, papír és fém 
hulladékgyűjtést terve-
zünk, ez régebben már mű-
ködött Litéren, és a lakos-

ság igényli, hogy válogatott 
formában gyűjtse a szeme-
tet.  

– A meglévő pályázatok 
fenntartása mellett újabba
kat is tervez. Melyek a leg
fontosabbak ezek közül? 

– A következő nagy lépés-
ként hosszabb távon az isko-
la bővítését kell megolda-
nunk, kapacitásainak csú-
csán jár már évek óta. A ja-
nuári, februári időszakban 
az önkormányzati költség-
vetés előkészítése lesz az 
egyik kiemelt feladatunk, 
mert ez fogja meghatározni, 
hogy milyen elképzeléseket 
tudunk megvalósítani és mi-
lyen pályázatokon vehetünk 
részt. Azt is szeretném elér-
ni a testületnél, hogy január-
ban szervezzünk egy vállal-
kozói fórumot, ahol állófoga-
dással egybekötve mindenki 

bemutatkozhatna és elmon-
daná, mivel foglalkozik, illet-
ve ez az alkalom lehetőséget 
nyújtana arra, hogy a támo-
gatásukat kérjem a vízveze-
tékrendszer cseréjének fi-
nanszírozásához is, termé-
szetesen mindenkinek a sa-
ját erejéhez mérten. 

– „Önökkel, Önökért, 
együtt a közös sikerért!” – 
így szólt a választási szlo
genje. Ez az jelenti, hogy a 
vállalkozók mellett civilek
kel vagy magánszemélyek
kel is tervez együttműkö
dést? 

– A következő évek mun-
kájában természetesen szá-
mítok a civilek és a magán-
személyek együttműködé-
sére. Amellett, hogy a jó öt-
leteket továbbra is szívesen 
fogadom mindenkitől, a 
társadalmi munkában való 
részvételt szintén fontos-
nak tartom annak érdeké-
ben, hogy jobban fejlődhes-
sen és élhetőbbé váljon a 
településünk. Olyannyira 
fontosnak tartom ezt, hogy 
a választási ígéretemhez hí-
ven a polgármesteri fizeté-
sem egy részét a civil szer-
vezetek anyagi támogatá-
sára fogom fordítani. A kö-
zös cél Litér fejlődése, 
amelynek része lehet egy új 
üzlet nyitása vagy például a 
meleg vizes források feltá-
rása – akár fűtési, akár ter-

málvizes célra. A próbafú-
rásokat szívesen végeztet-
ném a saját költségemen is, 
természetesen a terület, 
ahol ez megvalósul, kisajá-
tításra kerülne az önkor-
mányzat részére. 

– Adócsökkentést is ígért, 
ez milyen adónemet és kiket 
érintene pontosan? 

– A kommunális adót, ami 
a teljes litéri lakosságot 
érinti, de elsősorban a rá-
szorulókat és a nyugdíjaso-
kat, akik nehezen tudják 
kifizetni a helyi adót. Mivel 
én is szegény családból 
származom, fontosnak tar-
tom a szociálisan rászoru-
lók és a nagycsaládosok tá-
mogatását. A programok 
megvalósításához a képvi-
selő-testületi tagok hozzá-
járulása és elfogadása 
szükséges.

– Mi az, ami motiválja, 
amiből erőt merít? 

– Elsődlegesen a munka, 
szeretek dolgozni, szeretem 
a feladatokat, ezért is vál-
laltam a polgármestersé-
get. Ez egy újabb kihívás, de 
emellett fizikai és szellemi 
munkát is végzek, méghoz-
zá egyenlő arányban. A ket-
tő kiegyenlíti egymást, és 
biztosítja az egészséges, jó 
közérzetet.       

n sZaUder rita 

Milyen lesz a következő 5 év Litéren?  
– Interjú Varga Mihály polgármesterrel 

Gólyahír
Kiss levente 
Máté
Született:  
2019. 10. 31.

Édesanyja:  
Kissné Papp Klaudia 

lakics jakab
Született:  
2019. 09. 25.

Édesanyja:  
Lakics Krisztiánné 
(Klári)

Gyurika Eszter és 

Gyurika Fanni
Születtek:  
2019. 09. 18.

Édesanyjuk:  
Gyurikáné  
Luteránus Éva

Kelényi  
Boglárka
Született:  
2019.09.14.

Édesanyja:  
dr. Vizes Gabriella

Csiszár Anna és 

Csiszár Dóra
Születtek:  
2019. 09. 16

Édesanyjuk:  
Csiszár-Pécsi Ildikó

A Litér arany oroszlános címerét ábrázoló díszjelvényt elsősor
ban a megválasztott polgármester és a képviselők jogosultak vi
selni. Képünkön Bencze Éva jegyző tűzi fel Varga Mihály jelvényét

Fotók: Penovác károly

Iskolánkban egész tanévben lehetőség van a 
háztartásokban keletkező elemek gyűjtésére, 
amelyért iskolánk diákjai még ajándékokat is 
kaphatnak!

Tisztelettel kérjük, hogy 
a használt elemeket, mobil-
telefon-akkumulátorokat 
ne a szemetesbe dobják, 
hanem adják oda iskolánk 
tanulóinak vagy hozzák be 
intézményünkbe! Az elem-
gyűjtést Szabó Anita ta-
nárnő koordinál-
ja, de az iskolatit-
kárságon is le le-
het adni azokat. A 
használt elemeket 
egy gyűjtőedény-
ben tároljuk, mi-
vel veszélyes hul-
ladéknak minő-
sülnek, majd egy 
erre szakosodott 
cég szállítja el, és 
gondoskodik róla! 

Diákjaink a 
gyűjtött elemért 
pontokat kaphat-
nak, amelyet aján-
dékokra válthat-
nak be! Kérjük, 
óvják környeze-
tünket, és támogassák di-
ákjaink és iskolánk öko-
tevékenységét. Ez utóbbi 
jegyében 2019. október 18-
án került sor a Református 
Tananyagfejlesztő Csoport 
természettudományi mun-
kacsoportjának kihelye-
zett szakmai napjára. 

Nagy örömmel és lelkese-
déssel vártuk ezt a napot, 
hogy a szakmai fórumon 
túl bemutathassuk a cso-
port tagjai számára isko-
lánkat és a környezeti ne-
velés helyben alkalmazott 
módszereit. 

Az alkalmat Szabó J. Ró-
bert lelkipásztorunk áhíta-
tával nyitottuk meg, majd 
Gyenes Viktor igazgató tar-
tott előadást a környezeti 
nevelés történetéről. Ezt kö-
vetően került sor az intéz-
mény bejárására, bemutatá-
sára. Ebéd után a termé-

szettudományi munkacso-
port tagjai tovább dolgoztak 
azon a nem kis feladaton, 
hogyan lehetne a természet-
ismeret tantárgyat megújí-
tani, komplexitását valóban 
a XXI. század kihívásaihoz 
igazítani. A csapat tagjai 
rendkívül lelkesek, a munka 
pedig folytatódik tovább! Is-
kolánk biztosan csatlakozni 
fog a természetismeret taní-
tását-tanulását, megújítását 
szolgáló programhoz, így 

bizalommal várjuk 
a fejleményeket. 
Köszönjük szépen 
a Református Tan-
a ny a g fe j l e s z t ő 
Csoportnak, hogy 
meglátogatták is-
kolánkat. 

Mindemellett ha-
gyományainkhoz 
és ökoiskola pro-
jektünkhöz híven 
idén is papírgyűj-
tést szervezett is-
kolánk diákönkor-
mányzata. Ismét 
nagy mennyiség-
ben gyűltek össze 
az újságok, köny-
vek, kartonok. Kö-

szönjük mindenki segítsé-
gét! Nagyon büszkék va-
gyunk arra a sok gyerekre, 
akik fáradhatatlanul pakol-
tak, mértek! Az összes gyűj-
tött mennyiség az alsó és a 
felső tagozatban így 10 287 
kg lett. 

n Gyenes Viktor

Elemgyűjtés és ökoszemlélet az iskolában  
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November 30-án első 
alkalommal rendeztük 
meg az András-napi 
hagyományos falusi 
disznóvágást a Terme-
lői Piacon. A látogatók 
közül sokan emlékez-
tek vissza a hajdani 
családi disznóvá-
gásokra, de voltak, 
akik most láttak ilyet 
élőben először.

Népi kultúránkban no-
vember 30. „disznóölő Szent 
András” napja. Ekkor kez-
dődtek a disznóvágások és 
a disznótoros összejövete-
lek. Így választottuk ezt a 
napot programunk megva-
lósításának napjául, amely-
nek célja a vidéki, hagyo-
mányokban gazdag disznó-
vágás és -feldolgozás bemu-
tatása, a helyi szokások át-
örökítése, újjáélesztése és 
népszerűsítése volt.

A sertésfeldolgozás ha-
g yományos elkészítési 
módjának bemutatásán id. 
Kondics István böllérke-
dett a Nemesgörzsöny Köz-
alapítvány tagjainak köz-
reműködésével. A szépszá-
mú érdeklődő megtekint-

hette a feldolgozás folya-
matait, a disznó pörzsölé-
sét, szétszedését, a hurka, 
kolbász, disznósajt tölté-
sét, zsír sütést, sózást. 

A disznóölés velejárója 
volt a – ma már kiveszőben 
lévő – disznótor, a roko-
noknak, jó barátoknak 
rendezett lakoma. A litéri 
Nyugdíjas Klub Heffler 
Gáborné vezetésével és a 
házigazda Litéri Táncosok 

Baráti Köre Egyesület fi-
nomabbnál finomabb disz-
nótoros ételekkel várta a 
vendégeket, akik megkós-
tolhatták a sült vért, sült 
májat, vesevelőt, pecse-
nyét, orjalevest, toros ká-
posztát és természetesen 
a sült hurkát, kolbászt és a 
tepertőt is.

Szorgos háziasszonyok 
pogácsát, különféle süte-
ményeket, és még egy 

egész vájling kelt kiflit is 
sütöttek, a jóféle pálinka, 
illatos forralt bor és tea 
mellé.

András napjához kap-
csolódóan rengeteg szo-
kás, hagyomány is maradt 
ránk népünk kultúrájából. 
Felelevenítettük a helyi 
néptáncegyüttes, a Zöldág 
lányaival az ólomöntést és 
a gombócfőzést, amelyek 
férjjósló praktikák voltak, 

a fiúk pedig csülköztek egy 
jót az udvaron.  

A rendezvény ideje alatt 
környékbeli termelők por-
tékáiból válogathatott a vá-
sárlóközönség. A projekt a 
Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egye-
sület, Litér Község Önkor-
mányzata és a Nemesgör-
zsönyért Közalapítvány 
konzorciumi együttműkö-
désében valósult meg.

Egy igazi téli program: hagyományos falusi disznóvágás 

M e g h í v ó
Falukarácsony 2019

Kedves Litériek!
Litér Község Önkormányzata szeretettel hív mindenkit a 

hagyományőrző karácsonyi ünnepségére.

Időpont: 2019. december 21., szombat 16.00 óra.  
Helyszín: Termelői piac.

A Falukarácsonyon ünnepi műsorral és karácsonyi 
finomságokkal, forralt borral, teával,  

disznótoros kóstolóval várjuk a település lakóit.  

Áldott karácsonyt és  
boldog új évet kívánunk mindenkinek!

A betlehem idén új helyszínen,  
a Művelődési Ház előtt áll


