
Elkerülte a koronavírus  
a települést

A szabályokat betartottuk, a lakosság pedig fegyel-
mezetten vészelte át a mögöttünk álló hónapokat – fog-
lalja össze a veszélyhelyzet történéseit Litér polgár-
mestere, Varga Mihály. Mivel ebben az időszakban a 
képviselő-testület sem ülésezhetett, önálló döntések, 
polgármesteri határozatok meghozatalára volt szük-
ség. A képviselők minden anyagot megkaptak online 
véleményezésre, ez alapján születtek meg a határoza-
tok, amelyekről a település honlapján tájékozódhatott 
a lakosság. Az egészségvédelem céljából a Litéren 
élőknek vállalkozói támogatással maszkokat biztosí-
tottak, az emberek pedig fegyelmezetten viselték eze-
ket és a vásárlási idősávokat is betartották. Varga Mi-
hály kiemelte: fontosnak tartja az emberekkel való 
közvetlen kapcsolatot továbbra is. Szerencsére senki 
sem volt igazoltan koronavírussal fertőzött Litéren, ka-
rantént ugyanakkor a településen is elrendeltek. Ösz-
szefoglaló a veszélyhelyzetről a 4–5. oldalon. 
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„Jólesett, hogy befogadott a település”
Beszélgetés dr. Kovács Barbara gyógyszerésszel   6. oldal

Trianon 100 – Lélekben is együtt  
a nemzeti összetartozás napján

Elmaradt programok,  
őszre tervezett rendezvények

Sajnos az idei évben sok 
hagyományos program és 
új kezdeményezés is elma-
radt a kialakult járvány 
miatt. Elsőként a „Nem-
zetőr Emléktúra” és ünnepi 
műsor a március 15-ei meg-
emlékezésen, majd az isko-
lában a rendhagyó történe-
lemóra, a medvehagyma 
túra a bakonyi betyárok 
nyomában, a húsvéti tojás-
festés, a költészet napi 
prog ramok, a Szent 
György-napi birkafőzőver-
seny, a Bódi Mária Magdol-
na-megemlékezés és 70 
éves évforduló. Az anyák 
napi generációs nap az Idő-

sek Klubjának részvételé-
vel, aminek tavaly nagy si-
kere volt úgy a gyerekek, 
mint az idősebbek részéről. 
A madarak és fák napja és 
a XX. Mogyorósi Napok, 
benne a Magdolna című 
film litéri vetítése. Az idei 
Mogyorósi Napokra a Delta 
együttest szerettük volna 
meghívni… Bízunk abban, 
hogy mindent be tudunk 
majd pótolni. 

Minden rosszban van va-
lami jó is. Az online prog-
ramajánlók szerte az inter-
neten sokrétű lehetőséget 
kínáltak. Mindenki kedvé-
re válogathatott a temér-

dek szórakoztató, művészi, 
irodalmi és filmkínálatból. 
Virtuális tárlatvezetések 
világhírű múzeumokban, 
ahova lehet, hogy a való-
ságban sosem jutunk el… 
Mivel a lakosság kulturális 
igénye nagyon megoszlik 
minden településen, ez a 
nyugodt, „otthonmaradós” 
időszak az online program-
ajánlatokra pont megfelelő 
volt annak, aki élt a lehető-
séggel. Járvány nélkül, a 
rohanó világunkban, lehet, 
hogy nem is értesültünk 
volna ennyi mindenről 
ilyen széles körben! (Foly-
tatás a 3. oldalon.) 

Litéren is megemlékeztünk 2020. 
június 4-én, a nemzeti összetarto-
zás napján a kereken 100 évvel ez-
előtt aláírt trianoni békediktátum-
ra. Ez a nap tanúságot tesz a ma-
gyarság összetartozása mellett, és 
bemutatja a határokon átívelő kul-
turális és nyelvi gyökerek, illetve a 
nemzeti érzés egységét.  A litéri 
ünnepségen Szabó J. Róbert lelki-
pásztor és Fekete Tamás osztották 
meg gondolataikat az egybegyűl-
tekkel. 

Szabó J. Róbert lelkipásztor a 90. 
zsoltárt idézte, amelyre szavai sze-
rint a reformátusok többsége teme-
tési zsoltárként, a gyász imád sá-
gaként tekint. „Mégsem ezért hoz-
tam most ide elétek, erre a megem-
lékezésre. Mert Trianont valóban 
meg kell gyászolnunk, de a gyász-
ból föl kell tudni állni, vigasztalódni 
kell, földolgozni azt, ami történt és 
üdvös utat kell találni a folytatás-

hoz. Ezért jó dolog az, hogy nem a 
környező népek gyűlöletében talál-
tuk meg ezt az utat, hanem tágabb 
értelemben a visegrádi összefogás-
ban, szűkebb értelemben pedig az 
összekapaszkodásban. Ezért 
nagyszerű dolog az, hogy nemzeti 
megaláztatásunk napja, június 4-e, 
nem a harag és a bosszú, hanem a 
nemzeti összetartozásunk napjává 
lett 2010-től” – fogalmazott a lelki-
pásztor. Fekete Tamás pedig azt 
hangsúlyozta, hogy  „a nemzeti ösz-
szetartozás napja idén, 2020-ban, a 
trianoni békediktátum 100 éves év-
fordulóján még hangsúlyosabban 
kell, hogy meghatározza minden 
magyar ember egy nemzethez tar-
tozását. A magyar rendszerváltást 
követően 20 esztendőnek kellett el-
telni, hogy állami szinten emlékez-
hessünk 1000 éves hazánk talán 
legnagyobb tragédiájáról.”  

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Taekwondo  
országos sikerek

a koronavírus-járvány 
előtt megrendezett or-
szágos bajnokságon a 
Farkasodu Tkd klub Li-
tér színeiben Vincze Bo-
tond magyar bajnoki cí-
met ünnepelhetett két 
számban is: gyermek fiú 
formagyakorlat 6.-4. 
GUP kategóriában és 
gyermek küzdelem –33 
kg kategóriában. Tér-
meg Sára ugyancsak 
magyar bajnok lett, 
gyermek-lány forma-
gyakorlat 9.-7. GUP kate-
góriában, gyermek-lány 
küzdelemben, a –35 kg-
osok között második 
lett. Ugyancsak kétszer 
állhatott dobogóra Ká-
nyai Szebasztián, aki 
gyermek-fiú küzdelem-
ben –28 kg kategóriá-
ban legyőzhetetlen volt, 
míg formagyakorlat  
6.-4. GUP kategóriában 
bronzérmet kapott.

  (veol.hu)

Hulladékgyűjtés 
és lomtalanítás 

a szelektív hulladék-
gyűjtés megváltozik 
szeptembertől települé-
sünkön is. a zsákos 
rendszer helyett edény-
zetek kerülnek kiosztás-
ra, amelyek a szelektív 
hulladék elkülönített 
gyűjtését (két gyűjtő-
edényes rendszer) te-
szik lehetővé. 

a járványügyi helyzet 
miatt felfüggesztett 
lomtalanítást május kö-
zepén újraindította a 
depónia kft. a lomtala-
nítással kapcsolatos in-
formációk megtalálha-
tók a szolgáltató hon-
lapján: https://www.de-
ponia.hu/lomtalanitas.

ünnep kultúra
Felhívás! Mesekuckó-készítők és 
önkéntes mesemondók  
jelentkezését várjuk

Önkénteseket keresünk a magyar népme-
se napja (szeptember 30.) rendezvényhez. 

Idén több programelemmel kibővíteném a „me-
senapot” a tavalyi nagy sikerre való tekintettel. 
Szeretnék kialakítani a gyerekeknek és felnőttek-
nek egy „mesetúrát” vagy „meseutat” Litéren, 
amely egy tanösvényszerűen végigjárható, család-
építő kaland. Egész évben használható, a hét min-
den napján várja a mesés kedvű családokat. Önki-
szolgáló  mesecsere lenne a kihelyezett, színes, 
fából készült, postaládaszerű és méretű mesekuc-
kókban. Ezekben a kuckókban laknak a mesék, 
amit vagy csak elolvasunk és visszateszünk, vagy 
cseréljük egy otthonról hozottal. Lehetőség van 
apró  meglepetéseket, gyerekrajzokat, kincseket 
elhelyezni a következő mesekedvelőnek. A cél, 
hogy a gyerekek és családjaik minél több időt tölt-
senek a természetben, a levegőn. 

Ehhez keresek önkéntes, ügyes kezű apukákat, 
nagypapákat, közösségeket, akik szívesen fel-
ajánlanák 1–1 igényes „mesekuckó” elkészítését 
fából. Anyukák, nagymamák szépen kipingálhat-
nák színes, mesés motívumokkal, festés nélkülie-
ket is várunk. A készítők nevét feltüntetjük az 
egész évben kincseket és főleg meséket rejtő „me-
seládikákon”.

Mesenapkor kerülne sor a felavatására, kísérő-
programok keretében. 

Felajánlási és jelentkezési szándékokat július 
20-ig jelezni szíveskedjenek.

Érdeklődni személyesen vagy a 30/399-9278 
számon lehet Lugossy Zsuzsa művelődésszerve-
zőnél.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Fekete Tamás dicséretes-

nek nevezte, hogy ennek a 
gyászos történelmi esemény-
nek az emléknapját trianoni 
határokon belül és túl az egy 
nemzethez tartozás jegyé-
ben fogalmazták meg, azon-
ban a teljes képhez hozzátar-
tozik e nap tragikus gyász-
nap jelentése is. „100 évvel 
ezelőtt az első világháború 
győztesei és a magyarorszá-
gi nemzetiségek nem a ma-
gyar nemzet összetartozásá-
nak erősítése céljából kreál-
ták ama szégyenletes béke-
diktátumot a versailles-i 
Nagy Trianon-kastélyban. 
Hanem az Osztrák–Magyar 
Monarchia, s annak része-
ként az 1000 éves Magyar 
Királyság felkoncolása volt a 
céljuk. A két világháború kö-
zötti magyar ember tudta 
igazán hitelesen megélni en-
nek a tragédiának a súlyát, 
gyászát, amely keresztény 
szimbolikával Magyaror-
szág keresztre feszítését je-
lentette.

Emiatt kettős, kissé el-
lentmondásos ez a 10 éve 
botorkáló emléknapunk, hi-
szen a nemzeti összetarto-
zás napjaként ünnepelnünk 
kellene, mégis gyászba öltö-
zik minden tiszta lelkiisme-
retű magyar ember szíve. 
Keresztény hitünkből és kul-
túránkból fakadóan Ma-
gyarország keresztre feszí-
téséről néma csenddel, imá-

val és böjttel méltó megemlé-
kezni.

Krisztus keresztre feszíté-
sének eme szimbólumához 
azonban hozzátartozik a ke-
resztény hit alappillére: a fel-
támadás! Ez az, amiben a két 
világháború között élt ma-
gyar ember hitt és remélt. A 
magyar társadalmat átha-
totta a békediktátum revízió-
jának igénye, valamint az ir-
redentizmus szellemisége, a 
legfelsőbb politikai köröktől 
a legkisebb iskolásig, óvodá-
sig. Átszőtte a kultúra min-
den területét: az oktatást, a 
zenét, a festészetet, szobrá-
szatot és a művészet minden 
ágát. És az akkori, feltáma-
dásba vetett hit, a gyász, az 
imák nem maradtak ered-
ménytelenek: az I. és II. bécsi 
döntés, Kárpátalja vissza-
csatolása és a délvidéki bevo-
nulásunk jelentős területeket 
szerzett vissza (ha csak rö-
vid időre is) megcsonkított 
hazánk számára.

Nemzeti összetartozás 
napi ünnepünk emiatt suta 
kissé, hiszen a ’20-as/’30-as 

évek magyarja számára a 
keresztre feszítést követően 
hittek a feltámadásban, a 
XXI. század magyarja pedig 
gyásszal emlékezik történel-
mi hazánk és nemzetünk tra-
gédiájára, s könnyes szem-
mel fogjuk egymás kezét 
gúnyhatáron innen és túl, az 
összetartozás-tudatunkba 
vetett hittel. Szívünk mélyén 
örülünk, hogy megfogyva 
bár, de törve nem, létezünk 
Európa közepén. De a feltá-
madásba vetett hit kialudt 
vagy csak pislákol mára.

Emiatt ma, a trianoni bé-
kediktátum 100. évforduló-
ján itt, Litéren sem mehetünk 

el szótlanul amellett, hogy itt 
tart nemzetünk. Ki kell mon-
danunk az igazságot, hiszen 
keresztény magyarként hi-
tünk szerint is csak egyetlen 
Igazság létezik. Igazságot 
Magyarországnak! Hiszek 
Magyarország feltámadásá-
ban!”

Szabó J. Róbert lelkipász-
tor a következőképpen indo-

kolta, hogy miért a 90. zsol-
tárra esett a választása. 
„Először is azért, mert ez a 
zsoltár egy imádság. Nem is 
akármilyen imádság, hanem 
amelyben egy ember, egy nép 
vezetője saját népe, saját 
nemzete sorsát imádkozza 
oda a mindenható Isten elé. 
Az Ő irgalmáért, jóindulatá-
ért könyörög, tőle vár vigaszt, 
és az Örökkévalóhoz imád-
kozik azért, hogy minden 
emberi erőfeszítésüket, mun-
kájukat tegye maradandóvá.

És vallom, hogy a mi né-
pünknek is sok imádságra 
kulcsolódó emberre van 
szüksége, akik Mózeshez ha-
sonlóan naponként Isten elé 
viszik nemzetünk sorskérdé-
seit, gondjait és jövendőjét.

Mit tanulhatunk még ebből 
a zsoltárból? Üzeneteiből 
csak három dolgot szeretnék 
kiemelni:

1. Nem felejthetjük el azt, 
hogy emberi életünk mennyi-
re törékeny, védtelen és ki-
szolgáltatott. Nem szabad te-
hát többnek gondolnunk ma-
gunkat, mint akik valójában 
vagyunk. Mi nem vagyunk 
időtlenek és nem bírunk min-
denható hatalommal. Vala-
hol ez a járvány is erre figyel-
meztetett bennünket.

2. Létezik fölöttünk valaki, 
aki időtlen és örök, akinek 
kegyelmétől függ minden, és 
akinek akarata felülírhatja 
mindazt, ami bennünket 
meghatároz!

3. Mert az életünk töré-
keny, védtelen és kiszolgál-
tatott, és mert mindannyi-
unk fölött Úr az Isten, aki 
mindannak ellenére szeret 
bennünket, ahogyan mi ál-
lunk Őhozzá. Ezért mind-
annyian, bárhol is éljünk 
ezen a világon, mindenestől 
fogva rá vagyunk utalva. Az 
Ő szeretetére, az ő kegyel-
mére, a segítségére, az ő jó-
indulatára.

Trianon 100 – Lélekben is együtt  
a nemzeti összetartozás napján 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az EFI által biztosított torna online vé-

gezhető  június végéig,  heti rendszeres-
séggel. A művelődési házban szeptember-
től várhatóan újra lesz valamilyen ingye-
nes torna. Csütörtökönként Dbands Fit-
ness órát tartunk. A Szent György-napi 
birkafőzőverseny online megvalósításá-
nak a gondolata is felvetődött, de a közös-
ségi együttlét fontossága mellett döntöt-
tek a szervezők. A főzőcsapatok ne kese-
redjenek el, mert azért van a főzőverseny 
Szent György-napkor, mert ez egy régi 
hagyományhoz, az állatok tavaszi kihaj-
tásának napjához kapcsolódik…, na de ha 
kihajtják a nyájat, akkor azt be is kell haj-
tani valamikor. Ez a nap hagyományosan 
Szent Mihály napja (szeptember 29.). Re-
ményeink szerint ekkor már lehetősé-
günk lesz újra találkozni egy olyan főző-
versenyen, ami szépen keretbe illik a 
pásztorhagyományokkal. 

Ha a járványügyi korlátozások nem 
szólnak közbe, akkor a nyár végi, őszi idő-
szakra az alábbi programokat tervezzük 
Litéren, Varga Mihály polgármesterrel 
folytatott egyeztetések és megbeszélések 
alapján:
Augusztus 20-ai  nemzeti ünnep – Szentmi-
se és kenyérszentelés, amit közösen elfo-
gyasztunk
Szeptember 19.  Szilvaünnep – Zöldág Kul-
turális Egyesület
Szeptember 26. Szent Mihály-napi főzőver-
seny – a Szent György-napi birkafőzőver-
seny pótlásaként, igazodva a pásztorhagyo-
mányokhoz (állatok kihajtása-behajtása) 
Szept. 30. Magyar népmese napja – felnőt-
teknek (művelődési ház) 
Október 3. Magyar népmese napja – gyere-
keknek (művelődési ház)  
Október eleje: Gyalogló világnap – túra
Október 1. A zene világnapja (műv. ház) 
Október első hete – Őszi könyvtári napok

Lugossy Zsuzsa 
művelődésszervező

Az elcsendesülés ideje
A 2020-as év tava-
sza a Litéri Zöldág 
Kulturális Egyesület 
életében is az elcsen-
desülés idejét hozta. 

Előző, jubileumi évünk 
csordultig volt gyönyörű 
programokkal, munká-
val, élményekkel. Kicsit 
nyugodtabb, befelé fordu-
lós évet terveztünk, a 
megpihenés, a felkészü-
lés és a megújulás évét. 
Megadatott. Beköszön-
tött a tavasz, a befelé for-
dulás, a megpihenés, a 
mai ember számára ele-
ink valós értékeinek újra 

előtérbe jutásának lehe-
tőségével. Volt időnk visz-
szatérni a gyökereink-
hez.  Most közvetlen csa-
ládi körben élhettük meg 
mindennapjainkat, ünne-
peinket. Megélhettük, 
amikor családi körben 
költhettük el étkezésein-
ket, örülve a saját készí-
tésű kenyerünknek, éte-
leinknek. Édesanyák gő-
zölgő húslevest tehettek 
a szépen terített vasár-
napi asztalra, és kéz a 
kézben mondhattuk el az 
asztali áldást. Édesapák 
feltörhették a sok éve 
g yepes területeinket, 
csodálatos zöldséges kis-
kerteket varázsolhat-

tunk, amelyek első ter-
mését már élvezheti ki-
csi-nagy. Kiscsirkék ke-
rülhettek az udvarokba, 
és sok háziállat talált 
gazdára. Közelebb kerül-
hettünk a természethez.

Volt idő gyermekeinkkel 
mesét olvasni, játszani, be-
szélgetni, jobban megismer-
ni egymást és saját magun-
kat is. Megtapasztalhattuk, 
milyen boldogság örömet 
szerezni szeretteinknek 
egymásra figyeléssel, a kö-
zösen végzett munkával. 

Természetesen voltak, 
vannak és lesznek is ne-
hézségeink az életben. De 
ezek, ezek megoldásai, a 
megoldásainak reményé-

ben vetett hit visz előre 
bennünket. 

Bizton mondhatom, ha 
egymás felé fordulunk, ha 
képesek vagyunk meglát-
ni és hálát adni minden, 
akár aprónak tűnő jóért is 
az életünkben, ha arra tö-
rekszünk, hogy minden 
tettünkkel a másik ember-
nek örömet szerezzünk 
nap mint nap, családon, 
közösségen, településen, 
nemzeten belül, egy jobb 
világ vár ránk. 

Háborúban állunk. Most 
egy vírussal szembeni há-
borúban.  Mégis jobb hely-
zetben vagyunk, mint törté-
nelmünk során oly sokszor. 
Korlátozások között ugyan, 
de pont az e korlátokban 
lévő lehetőségeket kihasz-
nálva egy jobb világot te-

remthetünk magunknak, 
családjainknak. Rajtunk 
áll, milyen jövőt építünk. Ha 
lemetsszük növényeinkről 
időről időre a megfáradt, 
túlnőtt ágakat, friss, új, erő-
vel teli hajtásokat hoznak. 
Újjáélednek, megújulnak, 
szebbekké, erősebbekké 
válnak.  Mi is megtehetjük, 
hogy nem az eleinket követ-
ve, hanem azt, amit ők kö-
vettek, egy szép, megújult 
világot építsünk. Népünk 
csodálatos kultúrája né-
pünk túlélésének a záloga. 
Kívánom a Jóisten áldását 
kérve, hogy ezzel a lelkület-
tel induljon újra közössége-
ink élete.

Csiszárné Baranyai 
Anita, a Litéri Zöldág 

Kulturális Egyesület 
elnöke

Elmaradt programok,  
őszre tervezett rendezvények
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Mindannyiunk számára sajnálatosan ismert 
tény, hogy egy eddig ismeretlen vírus ütötte fel 
a fejét szerte a világban. 2020. március elején 
hazánkat is elérte az új koronavírus-fertőzés 
(COVID-19) első hulláma. 

Életbe lépett a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) be-
kezdése alapján, az élet- és 
vagyonbiztonságot veszé-
lyeztető tömeges megbetege-
dést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következ-
ményeinek elhárítása, a ma-
gyar állampolgárok egészsé-
gének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszély-
helyzet során teendő intézke-
désekről szóló 45/2020.
(III.14.) Korm. rendelet. 

Településünk 2020. márci-
us 15-én megtartotta első he-
lyi operatív törzs ülését, majd 
ezt követően folyamatos ülé-
sek következtek. Települé-
sünk működése érdekében 
számos döntést kellett meg-
hozni: intézmények ügyeleti 
rendszere, zárása, majd újra-
nyitása, a közétkeztetés meg-
szervezése, az idősek ellátá-
sa. Játszóterek, sportlétesít-
mények, közpark zárása, il-
letve újra megnyitása. 

A veszélyhelyzetben a kor-
mányzati intézkedések az 
önkéntes karantént vállaló 

hetven éven felüliek, fogya-
tékkal élő személyek ellátá-
sának megszervezését az 
önkormányzatokra bízta. Li-
tér is igyekezett e feladatot a 
lehető leggyorsabban megol-
dani, megalakult a diszpé-
cserszolgálat. Minden ház-
tartás védőmaszkkal történő 
ellátása is megtörtént. 

A Litéri Közös Hivatal 
dolgozói a veszélyhelyzet 

fennállása alatt folyamato-
san dolgoztak, sem hosz-
szabb szabadságolások, il-
letve home office sem lett 
elrendelve. Az ügyfelekkel 
történő kapcsolattartás fo-
lyamatos volt, amennyiben 
az személyes közreműkö-
dést igényelt, úgy erre is 
volt lehetőség. A feladatok 
megsokszorozódtak, az ad-
minisztráció megnöveke-

dett, hiszen életünkben 
napi szinten megjelentek a 
kötelező jelentések, adat-
szolgáltatások. Mindannyi-
unktól komoly helytállást 
követelt meg a kialakult 
helyzet, hiszen eddig ilyen 
nem történt, nem volt egy 
kidolgozott eljárásrend, 
amely megkönnyítette vol-
na feladataink ellátását.  

Azt gondolom, hogy a koro-
navírus-járvány elleni véde-
kezésért megalakult opera-
tív törzs, a hivatal munkája, 
továbbá az időben megho-
zott, a különböző területek 
összehangolt intézkedései 
hatékonynak bizonyultak.  

Bízom abban, hogy a vírus 
újbóli esetleges megjelenése 
esetén településünk a koráb-
biaknak megfelelően mini-
mális érintettségű lesz.  

Bencze Éva, jegyző

A tanítási év idén június 
15-ig tartott, és a digitális 
tanrend a tanév végéig ér-
vényben maradt Litéren is. 
Az intézményben tanévzá-
ró ünnepélyt sem tartot-
tak, a 8. osztályos diákok 
számára az ünnepélyes 
ballagás a tanévnyitóval 
egybekötve 2020. augusz-
tus 29-én lesz a tervek sze-
rint. 

Bár az iskola hónapok 
óta zárva van, az élet nem 
állt meg – többek 
között egy újabb 
nyertes pályázattal 
lett gazdagabb a kö-
zösség, ezáltal az 
Iskolakert Program 
részesévé vált. En-
nek révén mintegy 
250 000 forint érték-
ben kertészeti esz-
közöket, vetőmago-
kat kap az intéz-
mény, így ősszel már in-
dulhat is a munka. A sike-
res pályázatot Bán Helga 
tanárnő készítette. 

Szintén a tavaszi hóna-
pokban történtek meg a 
nyárra ütemezett intézmé-
nyi felújítások is, amelyek 
során több mint 6 millió 

forintot fordítottak erre a 
célra. Mint azt Gyenes 
Viktor, az iskola igazgató-
ja lapunknak elmondta, az 
étkező épületében találha-
tó tanterem teljes körű fel-
újításon esett át, ezenkí-
vül közel ezer négyzetmé-
ternyi területű falfelületet 
újítottak meg javítással, 
festéssel, tapétázással. Vi-
dám színt kapott a felső 
tagozatos épület, megújult 
a kastélyépület fő folyosó-

ja, kifestették az összes 
mellékhelyiséget, vala-
mint az udvaron az összes 
játékot, padot, a kerítése-
ket és a teljes játszóteret, 
továbbá izzócserék történ-
tek és tucatnyi projektor 
karbantartását is elvégez-
tették. 

– A rendkívüli helyzetre 
való tekintettel idén online 
történt az iskolai beiratko-
zás, amelyhez egy szülői 
kérdőívet kellett kitölteni, 
ezt követően hoztuk meg a 
döntést. 33 gyermeket sze-
rettek volna az iskolánkba 
beíratni, az adott osztály-
ba maximálisan felvehető 
első osztályos tanulói lét-
számát iskolánk esetében 
a fenntartó Litéri Refor-
mátus Eg yházközség 

Presbitériuma ha-
tározza meg. Idén 
ez 31 főt jelent, ami 
megfelel a hatályos 
jogszabályoknak – 
tájékoztatott Gye-
nes Viktor. Ez azt 
jelenti, hogy 31 fő 
nyert felvételt a 
2020/2021-es tanév-
ben induló első osz-
tályba. A nyolcadi-

kos diákok, összesen 15 fő,  
eredményesen teljesítet-
ték a felvételit, mindannyi-
ukat felvették középfokú 
intézménybe, abba az is-
kolába és arra a tanulmá-
nyi területre, ahová jelent-
keztek.  

n SZaUdER RITa

A veszélyhelyzet kihirdetése óta intézmé-
nyünknek is szembe kellett nézni a nem várt 
nehézségekkel. Településünk polgármestere 
2020. március 20-tól visszavonásig elrendelte 
a bölcsőde és az óvoda bezárását, március 
16–17-én még ügyeletet tartottunk. A szülőket 
telefonon tájékoztattuk e nem várt helyzetről. 

Az óvodapedagógusok 
és a bölcsődei kisgyermek-
nevelők interneten keresz-
tül tartották a kapcsolatot 
a szülőkkel, valamint a 
gyermekekkel. Játékos fel-
adatokkal, mesékkel, éne-
kekkel, kreatív ötletekkel 
próbáltak segíteni abban, 
hogy a „karanténban” töl-
tött időt tartalmasan, az 
életkoruknak megfelelő te-
vékenységgel tölthessék. A 
szülők hálásak voltak 
azért, hogy ebben a hely-
zetben nem hagytuk őket 
magukra. Folyamatosan 
fényképekkel, videoüzene-
tekkel mutatták meg, hogy 
mi mindent csináltak az 
óvodapedagógusok, kis-
gyermeknevelők útmutatá-
sa alapján.

A településen felállított 
operatív törzs az óvodai 
ügyelet beindítását 2020. 
május 11-re tervezte, amit a 

152/2020.(IV.27.) Kormány-
rendelet felülírt, így az 
ügyelet 2020. április 30-tól 
került megszervezésre. 
Ahhoz, hogy ezt a lehető 
legnagyobb biztonságban 
tudjuk elindítani, alapos 
előkészületekre volt szük-
ség. Módosításra, kiegészí-
tésre került a házirend. 
Mind a szülők, mind az in-
tézményben dolgozók szá-
mára külön szabályok ke-
rültek bevezetésre. Ezekre 
azért volt szükség, hogy a 
gyerekek és a velük foglal-
kozó felnőttek legnagyobb 
biztonságát garantálják. 
Az intézménybe a dolgozó-
kon és a gyermekeken kí-
vül más személy nem lép-
hetett be és ez még a mai 
napig is így van.

A gyermekeket a bejárati 
ajtóban a dajka néni fogadja, 
aki a hőmérőzést követően 
átadja a vele foglalkozó 

óvodapedagógusnak, kis-
gyermeknevelőnek. Ezt a 
helyzetet a gyerekek nagyon 
könnyen elfogadták annak 
ellenére, hogy az ügyelet 
idején összevont (5 fős) cso-
portokban voltak, együtt 
volt bölcsődés, óvodás, fő-
ként a testvérek. Figyeltünk 
arra, hogy lehetőleg olyan 
személy legyen velük, akit 
ismernek. A gyerekek na-
gyon örültek egymásnak, 
érződött rajtuk, hogy hiány-
zott a gyerektársaság. 

A szülők nehezebben fo-
gadták el, hogy a gyerme-
küktől az ajtóban el kell 
búcsúzni, de a gyerekek 
így sokkal önállóban öltöz-
nek át érkezéskor és távo-
záskor.

Az ügyelet idején és az-
óta is a fertőtlenítésre, ta-
karításra fokozottabb gon-
dot fordítunk. Az önkor-
mányzat három darab leve-
gőtisztító berendezést vá-
sárolt, amelyek a csoport-
szoba levegőjét szűrik 
mind a vírusoktól, mind a 
baktériumoktól. Csak 
egészséges gyermeket fo-
gadtunk és fogadunk to-
vábbra is, amelyről a szülő 
nyilatkozik. Amennyiben 
lázasan, betegen küldtünk 

haza gyermeket, csak or-
vosi igazolással vettük 
vissza. A védőfelszerelés 
(maszkok, kesztyűk) folya-
matosan a rendelkezé-
sünkre áll. Köszönet illeti 
meg dr. Kovács Barbara 
gyógyszerészünket, aki 
kb. 100 db vidám textil-
maszkot adományozott in-
tézményünknek. 

Az óvoda és a bölcsőde 
2020. május 25-től nyitott 
újra, visszatértünk a „régi” 
üzemmódra úgy, hogy az 
óvintézkedéseket továbbra 
is fenntartjuk. Ezzel a 
40/2020.(III.11.) Kormány-
rendelet által meghatáro-
zott feltételeket biztosítjuk.

Az intézmény konyhája a 
veszélyhelyzet kihirdeté-
sét követően folyamatosan 
üzemel. Ebben az időszak-
ban elsősorban a szociális 
étkezőket láttuk el az isko-
lai és óvodai étkezőkkel 
együtt. A szociális étkezők 
a mai napig házhoz kapják 
az ételt, azok is, akik eddig 
ezt nem igényelték. Fő 
szempont volt az idősek vé-
delme. Itt is fokozottabb 
elővigyázatossággal folyik 
a munka. Éthordóban nem 
adunk ki ételt. 

Az óvodai beiratkozás 
is online módon történt. 
Sajnos nem kerülhetett 
sor a szülőkkel való sze-
mélyes találkozásra, nem 
volt módunk az intézmé-
nyünket a szülőknek meg-
mutatni. Ezt várhatóan az 
augusztusi nyitás után 
fogjuk bepótolni, amelyről 
az érintetteket értesíteni 
fogjuk.

Bízom benne, hogy a kö-
vetkező őszi-téli időszak-
ban még egyszer nem kell 
átélnünk egy ehhez hason-
ló veszélyhelyzetet!

Rokalyné Csizmadia 
Margit intézményvezető

Csivitelő Óvoda és 
Bölcsőde

Márciusban feje tetejére állt a világ. Ezt hozta 
a tavasz. A gyerekek nem látogathatták az 
iskolát, az apróságok a bölcsődét, óvodát.  

A játszótereket szomorú 
sárga szalagos kordonok 
ölelték körül. Szótárunkba 
új szavak kerültek; többek 
között ízlelgettük, megta-
nultuk a pandémia, a home 
office jelentését, leporoltuk 
a karantén szót is, minden-
ki kiokosodott, hogy mi a 
különbség az invazív, 
non-invazív lélegezetés kö-
zött, „kényszerbarátkoz-
tunk” a digitális oktatással 
és újra ismerkedtünk a ko-
rábban ide-oda rohangáló 
családtagjainkkal is. A fél 
ország maszkokat varrt, 
amiben, ha a megszabott 
idősávunkban ki is léptünk 
az utcára, nemcsak rég 
nem látott ismerőseinket, 

de gyakran közeli hozzá-
tartozóinkat is alig ismer-
tük meg. Egy aprócska ví-
rus szétzilálta a kapaszko-
dóinkat. Talán emiatt is 
ezernyi pszichológiai cikk 
született a lelki túlélési 
stratégiákról, nem is be-
szélve a számos ránk ömlő 
ezoterikus magyarázatról, 
útmutatásról. 

A kitaposott utakon nem 
lehetett haladni, így új 
irány kellett szinte minden 
területen. 

A veszélyhelyzetben a 
kormányzati intézkedések 
az önkéntes karantént vál-
laló hetven éven felüliek, 
fogyatékkal élő személyek 
ellátásának megszervezé-

sét az önkormányzatokra 
bízták. Litér is igyekezett e 
feladatot a lehető leggyor-
sabban megoldani. A hely-
zet nehézségét az adta, 
hogy mindent magunknak 
kellett kitalálni. 

A helyi operatív törzs ko-
ordinálásával a Balatonal-
mádi Szociális Központ li-
téri szolgálata is azonnal 
megkezdte a szolgáltatá-
sok „újratervezését”. Az 
intézmény a legveszélyez-
tetettebb csoport, az idő-
sek ellátását végzi, így szá-
munkra különösen fontos 
volt, hogy idős gondozottja-
ik, klubtagjaik biztonságát 
garantálja. Az intézmény-
ben egyébként is igyekez-
nek minden higiéniai sza-
bályt komolyan venni. A 
maszkok, gumikesztyű, 
viruicid fertőtlenítők hasz-
nálata nem újkeletű dolog. 

De külön kihívás volt a 
gyorsan fogyó készletek 
előteremtése. 

Az idősek klubja ágazati 
utasítás alapján ugyan 
zárva tartott, de helyette 
az intézmény munkatársa 
telefonos ügyeletet tartott 
a hét minden napján, így 
hétvégén is. Ezen a vonalon 
gyűjtötték össze az idősek 
bevásárlással, gyógyszer-
felíratással, -kiváltással 
kapcsolatos igényeit. A 
klub tagjai sem maradtak 
„egyedül”. Gondozóik rend-
szeresen biztosították a te-
lefonos lelki támogatást, 
illetve a bevásárlást. 

A házi segítségnyújtás 
azonban nem állt meg. A 
gondozók folyamatosan el-
látták, segítették a rászo-
ruló időseket, sőt a kórház-
ból hazakerülő személye-
ket sem hagyták ellátatla-

nul. A kollégák számára 
mindvégig az volt a legfon-
tosabb, hogy mindent meg-
tegyenek azért, hogy az 
időseket biztonságban tud-
ják. Az intézmény munka-
társait a fenntartó teljes 
körűen leszűrte a vírusra, 
hogy ezzel is erősítse az el-
látottak biztonságérzetét. 

A veszélyhelyzet idősza-
kában nagyon sok terve-
zett rendezvény, program 
elmaradt. Hogy ezeket az 
óvatos nyitás jegyében mi-
kor pótolhatják, még nem 
tudni. De kiscsoportos fog-
lalkozásokat a nyárra már 
terveznek, természetesen 
a legszigorúbb előírások 
betartása mellett!

Dr. Sajtos Ildikó 
intézményvezető 

Balatonalmádi Szociális 
Központ litéri szolgálata

Álmunkban sem mertük gondolni a 2020-as 
év elején, mennyire megváltozik az életünk 
rövid időn belül. Most, amikor enyhülni lát-
szik a veszély – de nem szűnt még meg –, le 
kell vonni a következtetéseket. Mit tartottunk 
korábban fontosnak és mi az, ami nagyon 
hiányzott ebben az időszakban. 

Talán megállapíthatjuk: a 
személyes kapcsolattartás 
hiánya nagy erőpróba volt. A 
szentmiséket hívek jelenléte 
nélkül lehetett végezni.

Április 25-én szerettünk 
volna megemlékezni Bódi 
Mária Magdolna vértanúsá-
gának 75. évfordulójáról. A 
járvány miatt kialakult hely-
zet azonban ezt sem tette le-
hetővé. Délelőtt 10 órakor ki-
mentem Magdi sírjához, kép-
viselve mindenkit, és imád-
kozva kértem égi közbenjárá-
sát mindannyiunkért.

A nehézségek mellett 
örömmel számolok be arról, 
hogy a litéri temetőben térkö-
ves út készült el Magdi sírjá-
hoz a litéri önkormányzat jó-
voltából. A síremlék is megú-
jult egy nagylelkű támogató 
személye révén! Hála és kö-
szönet mindkét adományozó-
nak!

A templomunkban is tör-
tént változás! A szentélyben 

lévő ablakrendszer nagyon 
rossz állapotban volt, na-
gyobb zivatar esetén befolyt 
a víz a templomtérbe. Önerő-
ből és az önkormányzat 
rendkívüli támogatásának 
köszönhetően kicseréltettük 
ezen ablakokat.

Hálás szívvel mondok kö-
szönetet Varga Mihály pol-
gármester úrnak, Bencze 
Éva jegyző asszonynak, az 
önkormányzat képviselő-tes-
tületének, valamint ifj. Bacsa 
Róbert egyházközségi képvi-
selő-testületi tagunknak min-
den segítségért! Köszönet 
mindazoknak, akik szívükön 
viselik templomunk sorsát, 
valamint őrzik és másokkal is 
megismertetik Bódi Mária 
Magdolna vértanúnk kul-
tuszát!

Az élet tehát nem állt meg! 
Imádkozzunk továbbra is 
egymásért, át érezve felelős-
ségünket közösségeinkért!

Laposa Norbert atya

Óvoda: kapcsolatban maradtak a gyerekekkel

Idősellátás a lehető legnagyobb gondossággal

A veszélyhelyzetben meghozott legfontosabb intézkedések

Az élet nem állt meg! Nyertes pályázat, online beiratkozás, 
jelentős felújítások az iskolában
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2020 márciusa óta vezeti a litéri Zsálya Gyógy-
szertárt. Dr. Kovács Barbara azt vallja: gyógysze-
részként ablak lehet a betegek és az orvosok 
között, így minden egyes nap azért dolgozik, 
hogy ez az ablak minél szélesebbre táruljon az 
emberek előtt. 

– Szokatlan időszakban 
került a gyógyszertár élére 
tavasszal, amikor hazánk-
ban is veszélyhelyzetet ren-
deltek el a világjárvány mi-
att. Egészségügyi szakem-
berként hogy élte meg eze-
ket a hónapokat? 

– Nem volt nehéz a hely-
zetem, hiszen gyerekkori 
álmom válhatott valóra az-
zal, hogy végre lehetett egy 
saját gyógyszertáram. Ter-
mészetesen nem számítot-
tunk a férjemmel arra, 
hogy ez ilyen körülmények 
között történik majd, de a 
betegek olyan türelmesek 
voltak irányomban és olyan 
befogadóak, támogatóak, 
hogy ez nekem pozitív él-
ményként csapódott le. An-
nak ellenére, hogy tudom, 
milyen nehéz helyzetben 
élt mindenki. 

– Ezek szerint a napi 
munkában is aktívan részt 
vesz és közvetlen a kapcso-
lata a betegekkel.   

– Igen, én adom ki és ren-
delem meg nekik a gyógy-
szereket, személyes kap-
csolatot ápolok velük, a be-
teggondozás minden fázi-
sában részt veszek. Minden 
szabályt, idősávot betartot-
tak a betegek, és nagyon 
hálás vagyok nekik azért, 
hogy konfrontálódnom sem 
kellett senkivel. 

– Milyen szakmai és ma-
gánéleti út vezette Litérre? 

– Régóta terveztem, hogy 
saját gyógyszertáram le-
gyen, így találtam a litéri 
lehetőségre. Körülnéztünk 
itt a párommal, nagyon tet-
szett a falu, jó az elhelyez-

kedése és a megközelíthe-
tősége. Előzőleg néhány 
évig Budapesten dolgoz-
tam, egy gyógyszertár 
megbízott vezetőjeként. 
Korábban pedig a pályafu-
tásom nagy részét Egerben 
töltöttem, ahol egy kisebb 
patika vezetője voltam. 
2011-ben végeztem Buda-
pesten a Semmelweis 
Egyetem Gyógyszerésztu-
dományi Karán, később pe-
dig szakgyógyszerész kép-
zettséget szereztem. 
Egyébként már az általá-
nos iskolában volt egy ba-
rátnőm, akivel gyakran 
játszottunk gyógyszeré-
szest, és bennem már 10–
12 éves koromra megfogal-
mazódott, mi szeretnék 
lenni és hogy mi lesz majd a 
hivatásom. Már gyerekko-
romban rátaláltam erre az 
útra. 

– Mi az, ami leginkább 
erre a pályára vonzotta?  

– Számomra a beteggon-
dozás és az, hogy segíthe-
tek az embereknek azzal, 
amit megtanultam. Nagyon 
jó érzés, ha olyan gyógy-
szert vagy kozmetikumot 
adhatok nekik, ami beválik, 
amire szükségük van. Fon-

tos az is, hogy szabad lehes-
sek a munkámban és azt a 
legjobb tudásom szerint csi-
nálhassam. Amikor az első 
munkahelyemen a főnököm 
és máig nagy példaképem, 
Józsi bácsi (dr. Kóró József, 
Egerben a Dobó téri Kígyó 
Patika akkori vezetője – a 
szerk.) megkérdezte, hogy 
dolgoznék-e nála a gyakor-
lat után is, azt válaszoltam, 
hogy igen, nagyon szívesen, 
Józsi bácsinál akár ingyen 
is. Nekem ez hivatás, nem 
munka, de ha a száraz té-
nyeket nézzük, látható, 
hogy a gyógyszerész szak-
ma hiányszakma is, biztos 
bevétellel. Engem azonban 
nem ez motivál.    

– Említette, hogy a fővá-
rosból költöztek Litérre. A 
családja hogy viszonyult 
ehhez? 

– A párom villamosmér-
nökként Pakson dolgozik, 
ami napi utazással jár, 
ezért szeretne ő is a kör-
nyéken munkát vállalni. 
Mindig is tudtuk, hogy ki-
sebb településen szeret-
nénk élni, de olyan helyen, 
ami közel van a városhoz, 
hogy ha színházba szeret-
nénk menni vagy valami-

lyen programot tervezünk, 
az elérhető távolságra le-
gyen. Ez minden szempont-
ból ideális volt nekünk, Li-
tért fejlődő településnek 
látom, ahol a fiatal párok-
nak is van jövője. Az idősek 
is nagyon nyitottak felénk, 
befogadnak bennünket, 
újakat, és nagyon sok új, 
fiatal családdal is találkoz-
tam, akik nemrég költöztek 
ide. A református közösség 
nevében lelkész úr is egy-
ből megkeresett, felajánlot-
ta a segítségét, nekem ez is 
nagyon jólesett. 

– Milyen tervekkel készül 
a nyárra?  

– Most a házfelújítás, 
kertrendezés teszi ki min-
den szabadidőnket, erre 
elsősorban a hétvégén jut 
idő. Illetve szeretnék minél 
jobban igazodni a betegek 
igényeihez, most ez a leg-
főbb célom. Nekem ez a 
szakma azért is nagyon 
fontos, mert gyógyszerész-
ként ablak lehetek a bete-
gek és az orvosok között. 
Fontos, hogy ez az ablak 
minél nyitottabb legyen és 
minél többet tudjak segíte-
ni az embereknek.  

n SZaUdER RITa

Beszélgetés dr. Kovács Barbara gyógyszerésszel,  
aki a veszélyhelyzet idején került a gyógyszertár élére

„Jólesett, hogy befogadott a település”

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

SZÁGOD.SZÁGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.Készült Magyarország Kormánya megbízásából.Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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telefonszámok
KaTaSZTRÓFaHELYZET  
ESETÉN ÉRTESÍTENdŐ
Varga Mihály polgármester
8196 Litér, Petőfi s. u. 27.
30-956-0332

KöRZETI RENdŐR  
MEgbÍZoTT 
Vaszari attila rendőr tzls. 
70/459-23-19 

PoLgáRŐRSÉg 
Polgárőr egyesület elnöke: 
Varga Mihály 30-956-0332

IvÓvÍZ- ÉS 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

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

bENdoLa CSaLádSEgÍTŐ 
SZoLgáLaT
szakmai vezető: szalai attila
30/256-33-65

vÉdŐNŐI SZoLgáLaT   
Telefon: 30-469-41-76

HáZIoRvoSI RENdELŐ  
Háziorvos: dr. Horváth Balázs
Telefonszám-változás!
a 463-072 telefonszám  
2020. július 31-ig működik.
az új telefonszám: 
30/434-05-48
Rendelési idő: hétfő, szerda, 
péntek: 9.00–12.00 óra, kedd, 
csütörtök: 15.00-17.00 óra
kérjük, hogy a rendelőben 
való megjelenésre csak elő-
zetes telefonos konzultációt 
követően kerüljön sor!

oRvoSI ÜgYELET
Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata Balatonalmádi kis-
térségi Egészségügyi köz-
pont nonprofit kft. 2020. jú-
nius 30-ig látja el, ezt követő-
en 2020. július 1-jétől az Inter- 
ambulance Egészségügyi és 
szolgáltató zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság, 
amely a 112-es számon érhe-
tő el.

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

Tisztelt litéri lakosok!
Ezúton szeretném Önöket az 
alábbi, már megtörtént és a jö-
vőben várható változások te-
kintetében tájékoztatni:
– a nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (nébih) tájékoz-
tatja az ebtartókat, hogy az ér-
vényben lévő járványvédelmi 
intézkedésekre való tekintettel 
türelmi időt biztosít a kutyák 
veszettség elleni ismétlő ol-
tásának beadására. az állattar-
tó köteles minden 3 hónapos 
kort betöltött ebet 30 napon 
belül, az első oltást követően 6 
hónapon belül, majd ezt köve-
tően évenként veszettség ellen 
beoltatni valamely szolgáltató 
állatorvossal. a hatóság a korlá-
tozások visszavonásáig a sza-
bályoknak megfelelően rend-
szeresen oltott ebek esetében 
nem szankcionálja az évente 
esedékes, ismétlő oltás elmara-
dását. szeretném Önöket tájé-
koztatni, hogy dr. kégl Tamás 
állatorvos hosszú éveken át 
folytatott lelkiismeretes, kitartó 
munkáját befejezte, elköszönt 
településünktől. Helyettes nem 
lesz kirendelve, ezért a hivata-
lon keresztül nincs már lehető-
ség állatorvosi szolgáltatás 
igénybevételére.  
– a környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló tör-
vény és a természet védelmé-
ről szóló törvény módosítását 
2020. június 3-ai ülésén elfo-
gadta az országgyűlés, így 
jövő évtől országszerte tilos az 
avarégetés és a kerti hulladék 
égetése. a módosítás célja az 
indoklás szerint a levegő minő-
ségének javítása, a lakosság 
egészségének védelme. 2021.  
január 1-jétől törlik azt a ren-
delkezést, ami alapján az ön-
kormányzatok rendeletben 
szabályozhatják az avarége-
tést, így általánossá válik a le-
vegő védelméről szóló kor-
mányrendelet alapján a tila-
lom az egész országban. 
Fentieknek megfelelően ön-
kormányzatunknak módosíta-
ni szükséges a 19/2018.(XI.30.) 
önkormányzati rendeletét a 
környezetvédelem helyi sza-
bályairól, és törölni kell az avar 
és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályozásunkat. 
Itt szeretném felhívni a figyel-
met, hogy a jelenleg érvény-
ben lévő önkormányzati 
rendelet szerint szeptember 

1. napjáig tilos az avar és 
kerti hulladék égetése. 
– Legfrissebb információ a ku-
tak engedélyezéséhez kap-
csolódó határidővel kapcso-
latban: 2020. május 28-án meg-
jelent a Magyar közlönyben a 
legfrissebb módosítás a beje-
lentési határidővel kapcsolat-
ban. a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény az alábbi-
ak szerint rendelkezik: „Mente-
sül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a létesítő 
vagy üzemeltető, aki az egyes 
törvényeknek a polgárok biz-
tonságát erősítő módosításáról 
szóló 2020. évi XXXI. törvény 
hatálybalépését megelőzően 
engedély nélkül vagy enge-
délytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivé-
telt biztosító vízilétesítményt, 
ha a vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárást  2023. de-
cember 31-ig kérelmezi.”
– Litér község Önkormányzata 
pályázott a Magyar Falu Prog-
ram 2019. keretében meghirde-
tett „Temetőfejlesztésre” és a 
pályázat pozitív elbírálásban 
részesült. Így a nyárfa utcai te-
metőben urnafal és föld alatti 
urnakeszon épült, valamint az 
Eperfa utcai temetőben Bódi 
Mária Magdolna sírhelyéhez 
vezető gyalogos térburkolatú 
út kialakítása is megvalósult. a 
Nyárfa utcai temetőben 10 
darab háromkazettás urna-
fal építése, valamint 15 da-
rab 90×80×60 cm méretű 
föld alatti urnakeszon kiala-
kítása történt meg. Litér köz-
ség Önkormányzatának képvi-
selő-testülete soron következő 
ülésén módosítja a 17/2016. 
(XII.29.) önkormányzati rende-
letét a temetők használatának 
és a temetkezési tevékenysé-
gek helyi szabályozásairól. a 
módosítás során szabályozás-
ra kerülnek a temetkezési 
helyek megváltási díjai. 
azon hozzátartozóknak, 
akiknek elmaradása van sír-
megváltás tekintetében, az 
idei év december 31-ig lehe-
tősége van a jelenleg érvény-
ben lévő díjak alapján megfi-
zetni tartozásukat, 2021. ja-
nuár 1. napjától viszont már 
az új díjtétel lesz érvényben. 
– Ismételten szeretném felhívni 
a figyelmet az Előd utcában tör-
tént forgalomváltozásra. az 
Előd utca egyirányúsításra ke-

rült a biztonságos közlekedés 
érdekében. az álmos utca irá-
nyából egyirányú, az árpád 
utca irányából pedig behajtani 
tilos tábla került kihelyezésre. 
kérek mindenkit, fokozottan 
ügyeljen a forgalmi rend betar-
tására. Parkoló használata ki-
fejezetten a KRESZ szabá-
lyainak megfelelően, a táblá-
val megjelölt időpontban 
használható a lakosság ré-
szére. azt követően tartsák 
be a parkolási szabályokat, 
mert reggel 6.00 óra és 17.00 
óra között kizárólag a gyer-
mekeket intézménybe szállí-
tó szülők használhatják. Vár-
hatóan a parkoló használata 
engedélyhez kötött lesz, amely 
engedélyt a gépjárműben jól 
láthatóan kell majd elhelyezni.  
– a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok működésének 
egyszerűsítésével összefüggő 
egyes kormányrendeletek mó-
dosításáról szóló 360/2019.
(XII.30.) kormányrendelet értel-
mében 2020. március 1. napját 
követően az építésügyi ható-
sági feladatokat a járásszék-
hely települési jegyzője helyett 
a veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi és 
örökségvédelmi Főosztálya 
látja el (Balatonfüred, Felső köz 
2. Telefon: 87/795-077, e-mail: 
balatonfüred.epitesugy@
veszprem.gov.hu). Ennek meg-
felelően 2020. március 1. napjá-
tól a Balatonalmádi közös Ön-
kormányzati Hivatalban az épí-
téshatósági ügyintézés meg-
szűnt. Településképi Szakmai 
Konzultációra és egyéb 
egyeztetésre előre egyezte-
tett időpontban, keddi na-
pokon, délelőtt 8 órától a hi-
vatal lehetőséget nyújt sze-
mélyes konzultációra a pol-
gármesterrel és a főépí-
tésszel. 
Végül pedig lehet, már sokak 
feleslegesnek érzik az évente 
több alkalommal történő figye-
lemfelkeltést, de sajnálatos mó-
don még mindig vannak olyan 
helyzetek, amikor nem kerül-
hetjük el a felszólító levelek ki-
küldését, akár azon ingatlantu-
lajdonosok, -használók számá-
ra, akik nem gondoskodtak te-
rületük rendbetételéről, a 
gyommentesítésről, parlag-
fű kaszálásáról. Fontos lenne 
az útra, esetlegesen járdára 
kihajló bokrok, fák megmet-

szése, folyamatos ápolása, 
hiszen ezek megnehezítik a 
közlekedést, beláthatatlan-
ná válnak az útkeresztező-
dések.
az árkok, átereszek folyama-
tos tisztítására, karbantartá-
sára is nagy szükség lenne, így 
sok esetben elkerülhetővé vál-
na a csapadékvíz okozta kár-
esemény. 
számtalan alkalommal hívtuk 
fel a lakosság figyelmét, hogy a 
gépjárművekkel ne az út szé-
lén parkoljanak, hanem 
használják az udvart, gépko-
csibeállókat. sajnálattal ta-
pasztaltam, hogy a mai napig 
nem történt számottevő válto-
zás a közterületeken. 
Évente több alkalommal kell Li-
tér közigazgatási területén fel-
hagyott hulladékkal foglalkoz-
ni. Minden háztartásnak ren-
delkeznie kell kommunális hul-
ladék elszállítására vonatkozó 
szerződéssel, így nem történ-
hetne meg az illegális szemét 
elhelyezése. 
Itt szeretném tájékoztatni a la-
kosságot, hogy az eddig leírt 
környezetvédelmi problé-
mák többsége szabálysér-
tésnek minősül, amelyet, 
amennyiben észlelünk, át-
tesszük balatonalmádi járási 
Hivatalának a szabálysértési 
eljárás lefolytatása céljából, 
és természetesen ez pénz-
büntetéssel is járhat. 
Megérkezett a nyár, sokan sze-
retnék a hétvégét pihenéssel 
tölteni, ezt tiszteletben kellene 
tartani. Fontos lenne ügyelni 
arra, hogy ne vasárnap és ün-
nepnap végezzük el azokat a 
munkálatokat, amelyek nagy 
hanghatással járnak, így nem 
adnak lehetőséget a pihe-
nésre vágyóknak. Természe-
tesen érthetően vannak olyan 
esetek, amelyek nem tűrnek 
halasztást, de a soron követke-
ző fűnyírást, favágást, motoros 
permetezést esetlegesen el le-
hetne halasztani hétköznapra. 
ahhoz, hogy településünk to-
vábbra is élhető és szerethető 
legyen az itt élők számára, fon-
tos az együtt gondolkodás, ten-
ni akarás. Ehhez kérem mind-
annyiuk segítségét, támogatá-
sát. 

Tisztelettel: 
Bencze Éva

 jegyző


