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Augusztus 20.: megemlékezés és kitüntetés
Díszpolgári címet kapott dr. Horváth Balázs címzetes főorvos    2. oldal

Átadtuk a Mogyoros-patak gyalogoshídját

Összefogással, társadalmi munkában épült meg Litéren a Mogyoros-patak gyalogoshíd, amelynek ünnepélyes átadásán elhang-
zott: elismerés illeti azokat, akik részt vettek a híd és a park építésében, szépítésében. A régi, egyszerű híd már nem felelt meg a céljá-
nak sem hosszúságában, sem statikai szempontból. Részletek a hídavatásról a 3. oldalon.

Varga Mihályt tavaly ősszel választották polgármesternek 
Litéren. A kezdetek óta töretlenül hisz abban, hogy egy 
település élére olyan vezető kell, aki meghallgatja az em-
bereket, figyelembe veszi az itt élők igényeit és kéréseit, és 
önzetlenül segít, ahol csak tud. „Személyesen is bármiben 
szívesen állok rendelkezésre” – nyilatkozta lapunknak Litér 
polgármestere. Interjú Varga Mihállyal a 2. oldalon.

Bemutatták a Bódi Má-
ria Magdolna életéről ké-
szült filmet, amelyben he-
lyi lakosok is szerepelnek. 
Az 1945-ben vértanúhalált 
halt Magdolna tragikus 
sorsa egy nagyon szép, fe-
kete-fehér filmen kel élet-
re, Buvári Tamás rende-
zésében. A filmrendező la-
punknak úgy nyilatkozott:  
a visszajelzések pozitívak 
és a kritikák is várakozá-
son felül jók, külön öröm, 
hogy a bemutatójára az 
őszi Filmpiknik keretében 
került sor, számos magyar 
nívós filmmel együtt. A li-

téri szereplőket, Ruprecht 
Katalint és Zavada Bian-
kát is megkérdeztük arról, 
hogy érezték magukat a 

forgatáson és hogy tetszett 
nekik a filmbemutató. Írá-
sunk a 4. oldalon. 

FOTÓK: SZERETFILM STÚDIÓ

Közelebb az emberekhez Megkapóan szép film készült  
Bódi Mária Magdolna életéről 

Újjáéledt  
a litéri foci

Képes összeállításunkat 
keressék a Litéri Hírmon-
dó sportoldalán, ahol a 
foci hírei mellett bemu-
tatunk két fiatal helyi 
sportolót: Paizs Danit, a 
Balaton Vízilabda Klub 
tehetséges játékosát és 
Tőzsér Ákos kerékpárver-
senyzőt.  5. oldal
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krónika
Augusztus 20-ra emlékeztünk
Szentmisével, ünnepi megemlékezéssel és 
díszpolgári cím adományozásával ünnepeltük 
idén augusztus 20-át Litéren. 

Laposa Norbert plébános 
celebrálta az ünnepi szentmi-
sét a római katolikus temp-
lomban, majd a községháza 
előtti téren tartott megemlé-
kezésen Varga Mihály, Litér 
község polgármestere mon-
dott ünnepi beszédet. „A szá-
zadok sok harca, háborúja, a 
különböző uralkodók válta-
kozása, kormányok létjogo-
sultsága sem tudta eltörölni, 
elfeledtetni népünkkel ezt az 
ősi ünnepet. Államalapító 
szent királyunk emléke és 
utódai ma is itt élnek a Kár-
pát-medencében, s ’megfogy-
va bár, de törve nem’ tesszük 
azt, ami ránk bízatott: fenn-
tartjuk az országot, a hazát, 
őrizzük magyarságunkat. 
Tetteinkkel, tudásunkkal el-
fogadtatjuk magunkat Euró-
pával, a világgal egyaránt” – 
fogalmazott a polgármester.    

A műsorban fellépett Pitti 
Katalin Liszt-díjas érdemes 
művész, aki elmondta, hogy 
évek óta szoros szálak fűzik 
Litérhez és az itt élő embe-
rekhez. 

Ezt követően sor került a 
díszpolgári cím adományo-
zására. A kitüntetést Litér 
község önkormányzata kép-
viselő-testülete nevében Var-
ga Mihály polgármester és 
Bencze Éva jegyző adta át dr. 
Horváth Balázs címzetes 
főorvosnak. A díjazott kö-
szöntésekor elhangzott:     

Litér község önkormány-
zata képviselő-testülete dr. 
Horváth Balázs háziorvos 
számára a Litér Község Dísz-
polgára címet adományozza 
megbecsülése jeléül mind-
azért a tevékenységéért, 

amelyet immár több mint 30 
éve a községért végez.

Dr. Horváth Balázs diplo-
máját a Budapesti Orvostu-
dományi Egyetem általános 
karán „Summa cum laude” 
kitüntetéssel szerezte meg. 
1979-ben belgyógyászati 
szakvizsgát tett. 

Munkáját 1988. május 1. 
óta végzi a településen. Házi-
orvosként feladatát a legtöbb-
ször túlteljesíti, nem kímélve 
erejét, egészségét, hiszen 
számára első mindig a gyó-
gyítás, az életmentés, a segít-
ségadás, amire felesküdött. 
Ha szükséges, éjjel vagy nap-
pal, siet és gyógyít. Rendkí-
vüli jó kapcsolatot ápol az 
önkormányzattal, intézmé-
nyekkel. 1998–2002-ig részt 
vett a képviselő-testület mun-
kájában, tagja a Szociális Ke-
rekasztalnak. 2014-ben az Év 
praxisa a Kárpát-medencé-
ben címet is elnyerte. Dr. Hor-
váth Balázs munkája során 
az egyik legfontosabb szem-
pontnak tartja a bizalom 
megszerzését és megtartá-
sát. Háziorvosi munkája va-
lódi értékét az elmúlt több 
mint három évtizedes munka 
során felgyógyult gyerme-
kek, felnőttek és idős embe-
rek ismerik igazán. 

A díszpolgári címmel ki-
tüntetett dr. Horváth Balázs 
köszönetet mondott mind-
azért, amit a településen 
élőktől kapott, és megkö-
szönte a betegeknek is a ki-
tartásukat, egyúttal kijelen-
tette, hogy még nem megy 
nyugdíjba, hanem folytatja a 
munkát. 

A megemlékezésen verset 
mondott H.-Takács Edit és 
Szabó Sándor Sanci. Fekete 
Tamás történész gondolatait 
követően megkoszorúzták a 
Szent István kopjafát, majd 
sor került a megszentelt új 
kenyér felszelésére. 

n SZAUDER RITA
FOTÓ: PENOVÁC KÁROLY

Lassan egy év telt el azóta, hogy Litéren Varga 
Mihályt választották polgármesternek. Az 
elmúlt időszak tapasztalatairól és a jövőt illető 
terveiről kérdeztünk. 

– Mi az, amit sikerült már 
megvalósítani és milyen 
fejlesztések vannak folya-
matban a településen?

– A tavaszi járdaépítés 
jelentős beruházás volt, 
amire a vírus ideje alatt 
kellett megfelelő kivitele-
zőt keresnünk. A képvi-
selőkkel egyeztetve kér-
tünk ajánlatot a munka-
végzésre, és sikerült 
egy igen kedvező ajánla-
tot kapnunk. Az anyagot 
mi biztosítottuk pályá-
zati pénzből, és a szük-
séges egyéb munkálato-
kat a Bajcsy és a Bem 
utcában is elvégeztük az 
Álmos utcáig. Nem kel-
lett műszaki ellenőrt 
megbízni, mert ezt a 
munkát elvégeztem én, 
így nem kis összeget 
spóroltunk meg. 

– Több alkalommal is 
hallottam már öntől, hogy 
fontosnak tartja a költség-
takarékos településüzemel-
tetést, és ehhez a személyes 
segítségét, illetve kapcso-
latrendszerét is mozgósítja. 

– Nekem ez tényleg fon-
tos és jó példa erre, amikor 
az Álmos utca végén, az 
Árpád utca kereszteződé-
séig a TLC gázrákötést igé-
nyelt a litéri rendszerre – 
ehhez az önkormányzat 
hozzájárult, viszont mi is 
éltünk a lehetőséggel, és 
azon a részen kicseréltük 
műanyagra a vízvezetéket. 
Hosszabb távon az a cél, 
hogy Litér összes vízveze-
tékét műanyagra cserél-
jük. Erről jelenleg is foly-
nak a tárgyalások. A felszí-
ni útburkolati munkára 
külön kértem ajánlatot, és 
mivel először magasnak ta-
láltam, nem nyugodtam 

bele, így a 4,6 millió forint 
plusz áfa összegről szóló 
ajánlattevő helyett sikerült 
olyan vállalkozót találni, 
aki bruttó 3 millió forintért 
elvállalta a munkát. Itt is 
helyi művezetéssel működ-
tem közre, hogy ne kelljen 
műszaki ellenőrt fizetni. 
Nagyon örültem annak is, 

hogy a csapadékvíz-elveze-
tés is meg lett oldva ezen a 
szakaszon, így esőzés ide-
jén nem folyik be az udva-
rokba és a kertekbe a víz. 

– A lakosságtól milyen 
visszajelzések érkeztek ön-
höz?   

– Nagyon sok a pozitív 
visszajelzés, aminek örü-
lök. Ezúton is köszönöm a 
lakosságnak, hogy az útle-
zárások, forgalmi korláto-
zások  alatt is türelemmel 
viseltettek.  

– A pályázatok terén ho-
gyan értékeli az önkor-
mányzati eredményeket?  

– Összességében elége-
dett vagyok, nyertünk jár-
daépítésre közel 5 millió 
forintot és ugyanennyit az 
óvodai játszótér és kerítés 
építésére, amely később fog 
megvalósulni. Megoldandó 

feladatot jelent az általá-
nos iskola emeletráépítése, 
amelyhez a tervek már ké-
szülnek. 200 millió forint 
lenne szükséges hozzá, 
amellyel kapcsolatban az 
önkormányzat levélben for-
dult az országgyűlési kép-
viselőnkhöz, Kontrát Ká-
roly úrhoz, kérve a segítsé-
gét. Támogatásáról bizto-
sított bennünket, jelenleg 
is folyamatban van, hogy 
több csatornán próbál segí-
teni nekünk. Bízunk ab-
ban, hogy sikerrel jár, de 

ha nem így történik, ak-
kor is meg kell oldanunk 
a bővítést, hiszen jövőre 
60 gyerek lesz beíratva 
az iskolába (kétszer any-
nyi, mint idén – a szerk.) 
és ehhez új tantermek 
szükségesek.  

Pályáztunk továbbá a 
Templom és Táncsis 
utca járdaépítésére is, 
közel 20 millió forint ér-
tékben, ennek egy kis 
részét társadalmi mun-
kában már elvégeztük. 
Összefogással készült el 

a Mogyoros patak gyalog-
átjáró hídja is, amelyet 
szeptemberben adtunk át. 
Sokan segítették a munkát, 
köszönet illeti őket.

– A megválasztása után 
azt nyilatkozta nekünk, 
hogy a munka és a felada-
tok azok, amelyek elsődle-
gesen motiválják. Tart még 
a lendülete? 

– A munkámat folyama-
tosan és örömmel végzem, 
nem zavar, hogy sokat dol-
gozom. Ha valaki megke-
res, szívesen fogadom, 
azon vagyok, hogy segítsek 
annak, akinek szüksége 
van erre. Továbbra is ezt 
tartom szem előtt, így fon-
tos a lakossággal a kapcso-
lattartás. A problémák ál-
talában folyamatosan meg-
találnak, de személyesen is 
bármiben szívesen állok 
rendelkezésre.   

n SZ. R. 

Közel az emberekhez
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Összefogással, társadalmi munkában épült 
meg Litéren a Mogyoros patak gyalogoshíd, 
amelynek ünnepélyes átadásán elhangzott: 
elismerés illeti azokat, akik részt vettek a híd és 
a park építésében, szépítésében. 

A szeptember 19-én meg-
tartott ünnepségen Varga 
Mihály polgármester mon-
dott köszöntőt. Felidézte a 
hídépítés előzményeit, mint 
mondta, a híd 2018. évben 
került szóba Kondics Ist-
ván, a litéri nyugdíjasklub 
vezetője, valamint az előző 
polgármester, Szedlák Atti-

la elképzelései alapján. A 
régi, egyszerű híd ugyanis 
már nem felelt meg a céljá-
nak sem hosszúságában, 
sem statikai szempontból. A 
híd előkészítő munkálatait 
Kondics István irányította 
és szervezte társadalmi 
munkában.  A tervet Csejtei 
Imre készítette, a híd gerin-

cét, valamint a hídhoz szük-
séges faanyagot a Ba-
konyerdő Zrt. biztosította 
vörösfenyőből. A további 
anyagok, amelyek fémből 
készültek, le is lettek hor-
nyozva, Fehér Károly esz-
tergályos, litéri lakos keze 
munkáját dicsérik. A továb-
bi asztalosmunkákat Ko-
vács Krisztián Kiki aszta-
los, valamint Kondics Nor-
bert közösen végezték el.

A polgármester elmond-
ta azt is, hogy a festési 
munkálatoknál „szorgos 
kezekkel a nyugdíjasklub 
tagjai vettek részt”. A gya-
logoshídhoz vezető járda 
építését Lukács Gábor és 
társai végezték el. Az eh-
hez szükséges alapanya-
got Litér község önkor-
mányzata biztosította. – Az 
elkészült hidat és a mellet-
te lévő parkosítást a mai 
napon átadjuk Litér lakos-
ságának használatra. Elis-
merésben részesülnek, 
akik részt vettek a szemre 
is tetszetős híd és park épí-
tésében és szépítésében – 
zárta beszédét a polgár-
mester, és az önkormány-
zat nevében mindenkinek 
megköszönte a szorgalmát, 
a közösségi és a társadal-
mi munkájukat. 

Kontrát Károly ország-
gyűlési képviselő, a Belügy-
minisztérium parlamenti 
államtitkára az ünnepsé-
gen Litért méltatta: fejlődő 
település, ahol összefogás-
sal épülnek meg a tárgyi 
emlékek. Példaként említet-
te a Közparkban a Nagy-Ma-
gyarország faragott térké-
pet, a 48-as emlékhelyet, a 
több száz éves hordó felállí-
tását a termelői piac mel-
lett, valamint a gémeskutat. 

Beszédet mondott továb-
bá Kondics István, Litér 
község díszpolgára, a litéri 
nyugdíjasklub vezetője, 
Szedlák Attila korábbi pol-
gármester, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara fő-
igazgatója, valamint Ko-

vács Krisztián Kiki aszta-
los és Kontrát Károly or-
szágg yűlési képviselő, 
parlamenti államtitkár is. 
Szedlák Attila úgy fogal-
mazott: „Minden olyan cse-
lekedet, amit nem a szemé-
lyes érdek mozgat, hanem 
embertársainkért történik, 
fontos közösségi szolgálat. 
Ezt a hidat az összefogás 
állította fel”. Kovács Krisz-
tián szerint pedig „egy 
minden terhet elviselő híd 
nemcsak anyagból készül, 
hanem rengeteg tudásból, 
akaratból, lélekből és sze-
retetből is. Használja min-
denki sokáig arra, amire 
mi, jóindulatú lelkek vala-
mennyien szántuk”. 

n SZAUDER RITA

Augusztus végén rendhagyó ballagási és tan-
évnyitó ünnepélyt tartottak a Litéri Református 
Általános Iskolában. Szép és izgalmas esemény 
volt, ahol a már elballagott nyolcadik osztályos 
diákok vezették be az elsősöket az iskolapolgá-
rok sorába. 

Gyenes Viktor szerint 
történelmi volt a pillanat, 
hiszen nem nyolc évfolyam 
vett részt a tanévnyitón, 
hanem kilenc… ilyen még 
az iskola történetében nem 
fordult elő. „Öröm volt néz-
ni a gyerekeket, az egész 
iskola megtelt szeretettel, 
együttműködéssel. Sok 
szülő megköszönte, hogy 
felvállaltuk ennek a ren-
dezvénynek a megtartását 
és nagyon örülünk annak, 
hogy iskolánkban elindul-

hatott a tanév. Nagy öröm-
mel vártuk a diákokat a 
felújított és többszörösen 
fertőtlenített intézménybe, 
öt hónap után jó volt újra 
látni a mosolygó arcokat és 
hallani, látni, ahogy bené-
pesült az iskolaudvar és az 
épületek.”

Az igazgató elmondta 
azt is, hogy a gyerekek és a 
pedagógusok biztonsága 
érdekében az iskolaépüle-
tet mindennap többször 
fertőtlenítik, rendszeresen 

szellőztetnek és minden 
szünetben a szabad le-
vegőn játszanak a gyere-
kek. Mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a 
betegség ne üsse fel a fejét 
intézményükben. 

Indulhat az iskolai 
kültéri edzőpark 
építése is

A Litéri Általános Isko-
láért Alapítványt 1993-

ban hozták létre a diákok 
tanulmányi, kulturális és 
sportmunkájának, sza-
bad idős tevékenységének 
támogatására. Az adomá-
nyoknak köszönhetően 
minden évben jelentős ösz-
szegű fejlesztések történ-
hetnek, idén az 1%-os adó-
felajánlásokból befolyt tá-
mogatás összege 547 132 
forint lett. Ebből a pénzből 
udvari sporteszközöket 
szeretnének vásárolni az 
iskolákba járó gyermekek 
részére egy új, kültéri 
edzőpark részeként. A 
napjainkban nagyon nép-
szerű eszközök a szabad-
ban végzett mozgás lehe-
tőségét biztosítják a fiata-
loknak.

n SZ. R. 
FOTÓ: SIMON TIBOR

Átadtuk a Mogyoros-patak gyalogoshídját 

Rendhagyó ballagás és tanévkezdés az iskolában 
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Film készült a Litéren vértanúhalált halt Magdolnáról
Helyi lakosok is szerepelnek a közelmúltban 
bemutatott Magdolna című filmben, amelyet 
Buvári Tamás rendezett.  Bódi Mária Magdolna 
1945-ben halt vértanúhalált Litéren, a film a 
tragikus sorsú fiatal lány két napját mutatja be: 
egyet a gyermekkorából és az utolsó napját.   

A Magdolna ősbemutatója 
a Filmpikniken volt, az ere-
detileg tervezett március 23. 
helyett, ami Magdi halálá-
nak évfordulója. Buvári Ta-
más rendező a Litéri Hír-
mondó megkeresésére el-
mondta: a vírus miatt el kel-

lett halasztani a bemutatót, 
így jutott el a Film piknikre, 
„ami rangot adott neki, hi-
szen itt a legjobb magyar já-
tékfilmeket vetítették, így 
egy szép társaságba került”. 
A rendező szerint a vissza-
jelzések és a kritikák is vá-
rakozáson felül jók, a film 
sokakat érdekel, Szegeden 
pedig a Sigmond Vilmos 
nemzetközi fesztiválon ver-
senyben is volt. A megméret-
tetés a szegedi származású, 
világhírű, Oscar-díjas ope-
ratőrnek állít emléket, és a 
Magdolna Tóth Zsolt ope-
ratőr munkája jóvoltából ke-
rült a versenybe.  

A nyilvános bemutatót az 
Uránia Nemzeti Filmszín-
házban tartották, a bemuta-
tón részt vett a litéri Rup-

recht Katalin is. Lányával 
együtt kapták a szerepet, és 
a filmben is anyát és lányát 
alakították. A felvételeket a 
fűzfői Nitrokémia romos 
épületeiben forgatták – Ka-
talin szerint akár ott is tör-
ténhetett az eredeti ese-
ménysor.  Kétmondatos sze-
rep volt az övék, amit egy 
délután alatt vettek fel. – A 
jelenetben Magdolna egy kis 
magot adott a lányomnak az-
zal, hogy amikor a tavasz 

megérkezik, ültesse el. És 
úgy tűnt, hogy a filmben ez a 
mag mint vezérmotívum vo-
nult végig, és többször is elő-
került. A filmbemutatón le 
voltam nyűgözve, nagyon 
szép lett, az, hogy fekete-fe-
hér, a helyszínek megválasz-
tása, a zene, a szövegek szép 
egységet alkotnak.  

Zavada Csaba és lánya, 
Bianka szintén feltűnnek a 
vásznon a Magdolna jelene-
teiben. A templomi részek-

ben láthatók, Biankának 
emellett el kellett játszania, 
ahogy más gyerekekkel ját-
szik és énekel. „Egynapos 
forgatás volt, reggeltől késő 
délutánig, amit nagyon él-
veztem, leg alább egy kicsit 
bele tudtam folyni egy ilyen 
forgatásba – mesélte Bian-
ka.

A film litéri vetítése októ-
ber 9-én lesz az Ertl Pálné 
Művelődési Házban.

FOTÓK: SZERETFILM STÚDIÓ

Őszi programajánlatok
Október 3., 9.00 óra:   
A magyar népmese napja – gyerekeknek: Litéri Me-
setúra és a MESEKUCKÓK (amikben a mesék laknak) fel-
avatása, egy mesélő kíséretével. 

Október 9., 18.00 óra:   
MAGDOLNA című film vetítése az Ertl Pálné Művelődé-
si Házban. A vetítés ingyenes

Október 22., 17.00 óra:   
Az ’56-os forradalom és szabadságharc megemlé ke-
zése a Hősi Emlékparkban. Közreműködik Kovács Nóri 
énekesnő

November 29.   
Advent első vasárnapja: Karácsonyi bábszínház a mű-
velődési házban

December 6.   
Advent második vasárnapja: a művelődési házban

December 13.   
Advent harmadik vasárnapja: Zöldág táncegyüttes 
karácsonyi műsora a művelődési házban

December 20.   
Advent negyedik vasárnapja: Karácsonyi koncert a re-
formátus templomban

A programok az aktuális járványügyi intézkedések 
függvényében változhatnak!

n LUGOSSY ZSUZSA

Litéren fontos szerepet 
játszik a hagyományőrzés, 
a vidéki értékek, hagyomá-
nyok, szokások népszerűsí-
tése és újjáélesztése. Már a 
honfoglalás idején is voltak 
varázsmeséink és tündér-
meséink is. 

A mese az önfeledt gyö-
nyörködés örömét adja meg, 
nem vonjuk kérdőre a cso-
dás, lehetetlennek tűnő dol-
gokat, történéseket! A mese 
egy eszköz a világ, a társa-
dalom és kultúrák megis-
meréséhez. Napjainkban a 
gyermekek mulattatására, 
nevelésére szolgál, de haj-
danában a mesék pont a fel-
nőtteknek szóltak. És ez szó 
szerint értendő, hiszen az 
írásbeliség csak a legutóbbi 
időkben lett meghatározó. 
Éppen ezért Litéren a fel-
nőtteknek is lehetőséget 
biztosítunk egy interaktív, 
mesepedagógiai előadás 
részvételére. 

Nagy erővel és közösségi 
összefogással készül Litér 
apraja-nagyja a Mesenap-
ra. Július óta készülnek a 

Mesekuckók, ami ügyes 
kezű, önkéntes helybéliek 
keze munkáját dicséri, amit 
ezúton is nagyon köszönök!

A mesekuckókban lak-
nak a mesék. Elrejthetsz 

benne apró meglepetéseket, 
kincseket, más meséket is, 
így mindig más élményt 
nyújt a következő mesetú-
rázónak. Kérlek, gondosan 
zárd vissza a mesekuckó 
ajtaját, hogy ne fázzanak, 
ázzanak a mesék!

Mesével népesül be az 
erdő és Litér utcái! Az avató  
túra során a gyermekes 
családoknak különböző 
mesebeli hősök próbatéte-
leivel kell szembenézniük 
egy Mesés Varázsló segítsé-

gével, aki végigkísér mese-
beli utunkon. Vedd fel a hét-
mérföldes csizmádat, mert 
szükség lesz rá október 
3-án, a Meseösvény kaci-
fántos útjain. Kleofild Tün-
dérasszony számít a bátor-
ságodra és a furfangos 
eszedre, sárkányok, bo-
szorkányok, tündérek közt. 

A mesekuckókat felavató 
túra után megnyílik a me-
seút. Mindenki szabadon 
teljesítheti majd a 3 km 
hosszú túrát, amikor kedve 
támad hozzá! Az erdei túra-
szakasz csak gyalogosan 
járható, babakocsival, futó-
járgányokkal nem! Célunk 
a gyalogos túrázás népsze-
rűsítése, kérjük ennek fi-
gyelembevételét!

Aki nem hiszi, járjon utá-
na! Önfeledt gyönyörködést 
és örömet kívánok hozzá 
mindenkinek.

Az aktuális programaján-
latok megtalálhatók az Ertl 
Pálné Művelődési Ház és 
Könyvtár Facebook-oldalán! 

Lugossy Zsuzsi 
művelődésszervező

Mesekuckó-avató túra Litér utcáin és erdeiben
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Összeállt a csapat

Felébredt álmából a litéri futball. Hajrá, fiúk!

A nyár végén rendezték meg Balatonfüreden 
az V. Balaton Mountainbike Maraton 2020 ver-
senyt, ahol Tőzsér Ákos korosztályában (U17) 
harmadik helyezést ért el.

– Rövid távban indultam, 
ami 15 kilométert jelent, te-
hát félmaratonnak minősül, 
igazából egy hegyikerékpá-
ros szám. Ez volt az első ko-
molyabb versenyem – me-
sélte a 15 éves fiatalember. 

Ákos amatőr szinten har-
madik éve biciklizik. Szep-
temberben Nagykovácsi-
ban a Crosskovácsi Mounta-
inbike Marathonon 30 kilo-
méteren is indult. Ez az or-
szág legnevesebb versenye 
volt, több száz indulóval, 
különböző korcsoportok-
ban. Ákos a korosztályában 
a 17. helyen végzett. Jelenleg 

már egyesületi szinten is 
edz. – Tervem, hogy profi 
szintre jussak egyszer – 
mondja Ákos, hozzátéve, 
hogy ehhez két dologra van 
szükség: kitartásra és erő-
sítésre.  A technikai edzése-
ket a veszprémi Gulya-dom-
bon és a balatonalmádi Ma-
lom-völgyben tartják.  

A tehetséges fiatalember 
a Veszprémi Ipari Szakgim-
názium vegyész szakán ta-
nul és nem kizárt, hogy a 
Pannon Egyetem vegyész-
karán tanul majd tovább.

n SZAUDER 
FOTÓ: KOHÁR JUDIT

Paizs Péter Dániel a Litéri Református Általános 
Iskola 6. osztályos diákja. Jó tanuló, mindenkivel 
szemben figyelmes, segítőkész. 

Dani mindig is szerette a 
labdajátékokat, de a vízi-
labdával csak két éve ismer-
kedett meg, előtte focizott, 
kosárlabdázott az iskola 
keretein belül. Sőt, tízéve-
sen egy évig járt kosárlab-
da- és vízilabdaedzésre 
párhuzamosan, de végül 
döntenie kellett és ő a Bala-
ton Vízilabda Klubot vá-
lasztotta.  

Daninak sokat jelent a 
vízilabda, mindig szívesen 
megy a foglalkozásokra, még 
akkor is, amikor más gyere-
kekkel otthon játszhatna 
vagy csak éppen fáradt. 
Semmit nem helyez előrébb, 
úgy alakítja a mindennapja-
it, hogy az edzéseken ott le-
gyen és még a vírusos idő-
szakban is szinte végig 
edzett otthon a kertben nővé-
rével, Vivivel.

Az edzője, Heffler Péter a 
következőképpen fogalmaz 
róla: „Paizs Péter Dániel 2018 
őszén kezdett egyesületünk-

ben vízilabdázni, kapustehet-
sége pedig egyből megmutat-
kozott babycsapatunkban, 
amelynek kezdő hálóőre lett 
pár hónap leforgása alatt. 
Dani az első idényében a két 

évvel idősebbekből álló 
együttesünk tagjaként 
bronz érmet szerzett a Du-
nántúli Vízilabda Liga (DVL) 
bajnokságában, majd a tava-
lyi szezonban, még meggyő-

zőbb teljesítményének hála, a 
régió legjobb játékosait tömö-
rítő tehetséggondozó prog-
ramba is bekerült. A 
2019/2020-as idény eredmé-
nyeit sajnos a koronavírus 
miatt törölték, azonban ő is 
nagy szerepet vállalt abban, 
hogy a DVL 2008-as születé-
sűek pontvadászatában a 
második, a 2007-esek bajnok-
ságában pedig az első helyen 
állt klubunk, amikor félbe-
szakadt a szezon. Előbbi gár-
dánkat tizenkét mérkőzésen 
harminckilenc védéssel segí-
tette Dani, míg a kapusok ver-
senyében összetettben az 
ötödik helyen szerepelt ek-
kor, illetve ő volt a legjobb vé-
dési százalékot produkáló 
hálóőr a ligában, aminek kö-
szönhetően – valamint példás 
edzésmunkájának hála – az 
idény végén megkapta egye-
sületünk Év játékosa címét a 
2008-as születésűek között. 

Számunkra a kitartása, 
akaratereje, a vízilabdához 
való elkötelezettsége példa-
értékű és mindent megte-
szünk azért, hogy véghezvi-
gye, elérje a kitűzött céljait. 
Sok sikert kívánunk neki!”

2007 óta működik a 
Litéri Sportegyesület, 
amelynek keretén be-
lül többször is próbál-
ták feléleszteni a helyi 
futballt. 

– A pálya nem volt bezár-
va ugyan, de játékosokat 
sem tudtunk igazolni. Az 
idei év elején aztán végre 
összeállt a csapat – idézi fel 
az ide vezető utat Egyed 
Lajos, a Litéri SE elnöke. A 
Varga József edző vezeté-
sével működő helyi focicsa-
patnak jelenleg 24 igazolt 
játékosa van, kétharmaduk 
litéri. – Polgármester úrral 
történt egyeztetés után ta-
vasszal megkezdődtek az 
edzések, amelyek jelenleg 

a nagypályán folynak heti 
két alkalommal. Annak 
idején az édesapámék épí-
tették, az egyesületünk az 
önkormányzat segítségé-
vel tartja rendben, ehhez 
most nagyon sok segítsé-
get kapunk polgármester 
úrtól – emelte ki az egyesü-
leti elnök. Beszámolt arról 
is, hogy az elhasználódott 

öltözőépületek teljes körű 
felújítására pályáztak a 
Magyar falu program kere-
tén belül, és bíznak abban, 
hogy a lehető legnagyobb 
összegű támogatást – ami 
akár hatmillió forint is le-
het – sikerül elnyerni. A 
közelmúltban Magyar Ku-
pa-mérkőzést is rendeztek 
a pályán, amelyen Ősi csa-

patát fogadták a litériek, 
250–300 néző előtt, ami 
Egyed Lajos szerint ma-
gasnak számít, de a kisebb 
meccseken sem ritka a 
100–120 néző.  Fotónk a 
legutóbbi mérkőzésen ké-
szült, ahol Tihany csapatát 
fogadtuk. Hajrá, Litér!

n SZ. R. 
FOTÓ: PENOVÁC KÁROLY 

Paizs Dani, a Balaton Vízilabda  
Klub tehetséges játékosa

Tőzsér Ákos kerékpáros sikerei 

A közelmúltban a szurko-
lók viselkedése miatt saj-
nálatos módon megbírsá-
golták a csapatot. Pedig ez 
a fiatal közösség éppen 
azon dolgozik, hogy a tele-
pülés jó hírnevét öregbít-
se, és teljes lelkesedéssel 
építik újra a helyi futballt.
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Dr. Kovács Barbara és dr. Rokaly Erzsébet közös 
fotón mosolyog a litéri Zsálya Gyógyszertár-
ba betérő emberekre. Az utódok szerettek 
volna ezzel és egy emléktáblával köszönetet 
mondani elődjüknek, hiszen a céljuk és a 
küldetésük nagyon hasonló: szakmai alázat-
tal segíteni a hozzájuk fordulóknak.     

Dr. Kovács Barbara ta-
vasz óta vezeti a litéri pa-
tikát. Gyerekkori álma 
válhatott valóra az-
zal, hogy végre lehe-
tett egy saját gyógy-
szertára. Számára a 
beteggondozás és a 
segítségnyújtás a leg-
fontosabb a hivatásá-
ban, ahogy fogalmaz: 
„jó érzés, ha olyan 
gyógyszert vagy koz-
metikumot adhatok 
az embereknek, ami 
beválik, amire szük-
ségük van”. 

Barbarának fontos 
volt az is, hogy szabad 
lehessen a munkájá-

ban és azt a legjobb tudása 
szerint végezhesse. Előd-
je, Erzsébet ugyanezekkel 

az álmokkal, szintén egy 
tavaszi napon és szintén 
családi vállalkozásban 
nyitotta meg a patikát. Li-
téren született, a patika 
nyitásának ötlete részben 
innen eredt. Nehéz volt az 
indulás, Erzsébet a kezde-
ti időszak érdekessége-
ként említi, hogy ugyan az 
építkezés alatt sokan kér-
dezték, mikor nyit már 
meg, az első évben mégis 

minimális volt nála a for-
galom. „– A második év-
től aztán fokozatosan 
rájöttek az emberek, 
hogy egy kis helyen mi-
lyen előnyei vannak egy 
patikának. Ugyanúgy 
megkapják itt is a 
gyógyszereket, gyógy-
növényeket, de nem kell 
hosszasan sorban állni, 
és van idő tájékozódni 
is. Végül megszerették 
az emberek, és talán 
visszatükröződött, hogy 
én is nagyon szeretem a 
szakmámat. Jó volt itt 

dolgozni, ajándéknak te-
kintettem, hogy az utolsó 
10 szakmai évem tényleg 
szakmaiként telhetett. 
Azért is örülök, hogy Barbi 
vette át ezt a stafétát, mert 
ő gyakorla tilag ugyanezt 
az elvet képviseli. Folytat-
ni fogja a hagyományokat, 
fiatalos, modern lendületet 
adva nekik, és tudom, 
hogy őt is megszerették az 
emberek. Megy tovább a 
patika, ahogy mennie kell” 

– mondja Erzsébet. Elme-
sélte, hogy jól van és jól 
érzi magát a nyugdíjas 
évei kezdetén, szabadide-
jében aktív, kirándul, ol-
vas, rendezi a házat és a 
növényeit, a családjával, 
barátaival foglalkozik. Mi-
vel Almádiban él és onnan 
is járt dolgozni, ritkán jön 
Litérre, de férje gyógysze-
reit máig a Zsálya Patiká-
ban, Barbaránál váltja ki.

  (X)

Múlt, jelen és jövő találkozása a Zsálya Patikában

Felhívás
Litér Község Ön-
kormányzata térí-
tésmentes lehető-
séget biztosít a 
honlapjára készü-
lő „Szaki” Szak-
névsorban történő 
megjelenésre 
mindazon Litéren műkö-
dő vállalkozások, vala-
mint egyéni vállalkozók 
részére, akik a honlapról 
letöltött nyilatkozatot 
2020. október 31. napjá-
ig Litér Község Önkor-
mányzatához visszajut-
tatják (postai úton, sze-
mélyesen, postaládába 
dobva, illetve az ado@li-
ter.hu e-mail címre meg-
küldve).
Az elkészült szaknévsor 
frissítésére évente egy 
alkalommal kerül sor.  
Nyilatkozat letölthető: 
http://www.liter.hu/Hi-
rek/2020-09-23/Felhi-
vas-literi-cegek-egye-
ni-vallalkozok-szolgalta-
tast-vegzok-reszere.

A hosszúra nyúlt rend-
kívüli bezárás és ügyelet 
után a gyermekek nagy ré-
sze május végén visszatért 
intézményünkbe. Szeret-
tük volna izgalmassá és 
tartalmassá tenni szá-
mukra a nyári napokat, 
hiszen szüleik már nem 
tudtak szabadságra men-
ni, így sokuknál elmaradt 

a családi nyaralás is. Az 
óvodában eltöltött idő alatt 
a gyerekek úgy érezhették 
magukat, mintha nyári tá-
borban lettek volna, hi-
szen minden napra jutott 
egy-egy izgalmas játék. 
Lehettek kalózok, kirán-
dulhattak képletesen az 
ország különböző helyein, 
volt dinóhét, sok-sok moz-

gásos játék, kézműves fog-
lalkozás.

Augusztus végén elkö-
szöntünk az iskolába ké-
szülő gyerekeinktől. Saj-
nos ezt a búcsúzást is beár-
nyékolta a járvány. 

A járványhelyzet miatt a 
2020/2021-es nevelési év-
ben a megszokott program-
jainkat csak szűk körben, a 

szülők részvétele nélkül 
tartjuk meg. Szeptember 
végén Mesehetet szerve-
zünk, a gyerekeket sok-sok 
meglepetés várja és termé-
szetesen minden tevékeny-
ségünk a mese köré épül. 

Szeretnénk mindent 
megtenni azért, hogy a 
hozzánk járó gyerekek a 
körülöttünk lévő bizonyta-
lan helyzetben is jól érez-
zék magukat!

Rokalyné Csizmadia 
Margit intézményvezető

Programdús nyár a Csivitelő Óvodában

62
77

00
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Hat évvel ezelőtt, 2014. szeptember 6-án nyitotta meg kapuit a 
Litéri Termelői Piac, ahol szombati napokon azóta is fedett tér-
ben háztáji termékeket kínálnak a vásárlóknak. Mazák 
György, az üzemeltető képviselője elmondta: a piacon min-
denki betartja a szabályokat, az elmúlt években sem volt sem-
milyen konfliktus vagy probléma – leszámítva azt, hogy kevés 
az őstermelő a környéken, aki folyamatosan tud árut hozni. – 
Ebből adódik, hogy csak őstermelővel nem lehet feltölteni a 
piacot, viszont a tervek szerint hamarosan változik az ezzel 
kapcsolatos önkormányzati rendelet. Ezzel lehetővé válna, 
hogy más területről is hívhassunk árusokat a közeljövőben, 
szélesítve ezzel a kínálatot – tette hozzá Mazák György 

n SZ. R.
 FOTÓ: PENOVÁC KÁROLY

Vásárolj helyi  
termelőtől!
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Hasznos 
telefonszámok
KATASZTRÓFAHELYZET  
ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ
Varga Mihály polgármester
8196 Litér, Petőfi S. u. 27.
30-956-0332

KÖRZETI RENDŐR  
MEGBÍZOTT 
Vaszari Attila rendőr tzls. 
70/459-23-19 

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

IVÓVÍZ- ÉS 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 működött.
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 látta 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

Lakossági tájékoztatás a temetői 
rendelet változásairól
Litér Község Önkormányzatának a temetők használatá-
nak és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásai-
ról szóló rendeletének módosítása aktuálissá vált. Az el-
múlt időszakban pályázati úton a temetőben a temetke-
zési helyek száma változott. 12 db urnakeszon és 30 fül-
kés urnafal került kialakításra, továbbá 3 db urnakeszon 
megvalósítása önkormányzati forrásból történt. A koráb-
ban megállapított temetkezésihely-díjak felülvizsgálata 
is aktuálissá vált. A temető fenntartási költségei meg-
emelkedtek, ez indokolta az árak emelését.  
Az újonnan kialakított egyes temetkezési helyek közé 
bekerült az urnakeszon, valamint a C jelű urnafal.  Azok-
nak, akik régi sírhelyek megváltását szeretnék fizetni, az 
idei évben ezt még a jelenlegi árakon tehetik meg. 

Litér község önkormányzata képviselő-testülete 8/2020. 
(VIII. 10.) önkormányzati rendelete „A temetők használa-
tának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozá-
sairól” szóló 17/2016. (XII. 29.) rendelet módosításáról az 
alábbiak szerint rendelkezik: 

2020. szeptember 1-jétől: 
Újonnan kialakított temetkezési helyek egyszeri díja:
a) Urnakeszon fedlappal, megváltási díj:
 40 000 Ft
b) Új urnafülke gránit fedlappal megváltási díj:
 40 000 Ft

A régi temetési helyek megváltási díja 2021. január 1. 
napjától: 

a) Sírbolt: 90 000 Ft (60 év)
b) Egyes sírhely:  10 000 Ft (25 év)
c) Kettős sírhely: 16 000 Ft (25 év)
d) Gyermeksírhely:    0 Ft         
e) Urnafülke:   5 000 Ft (10 év)  
f) Urna sírhely:    8 000 Ft (25 év) 

(A rendeletben szereplő díjak a 27%-os áfát nem tartal-
mazzák.)

Bencze Éva jegyző

Tisztelt Litéri Lakosok!
Mint azt önök is tudják, a koronavírus-járvány egyre foko-
zódik.  Tavasszal még távoli fenyegetésnek tűnt, de sajnála-
tos módon mostanra településünkön is valósággá vált. 
Már nemcsak a külföldről hazatérők és a pozitív mintát adó 
emberekkel érintkezők vannak karanténban, hanem sajnos 
már több igazoltan koronavírussal fertőzött ember is. 
A hűvösebb idő beköszöntével az összezártság tovább fo-
kozhatja a vírus terjedését, ezért nagyon fontos a közös 
cselekvés és felelősségvállalás, hogy fékezhessük a vírus 
terjedését. 
A vírusveszély már nemcsak az idős embereket fenyegeti, 
hanem a fiatalokat is, akik az intenzívebb közösségi élet mi-
att nagyobb számban fertőződhetnek és betegedhetnek 
meg.
Tudjuk, hogy a vírussal való együttélés nem könnyű, a jövő 
kiszámíthatatlan, nehéz a tervezés, ez pedig folyamatos 
egyensúlyozást, a korábban meghozott döntések megvál-
toztatását és nagy alkalmazkodást igényel. 

Senki sem tudja biztosan megmondani azt, hogy pontosan 
hol a határ, mikortól számít veszélyesnek a tömeg, ezért mi 
is a járványügyi helyzethez igazodva tartjuk meg rendez-
vényeinket, kénytelenek vagyunk azokat átszervezni, illet-
ve, ha a helyzet úgy kívánja, akkor döntenünk kell azok el-
maradásáról is.  
Azt kérem önöktől, hogy vigyázzanak egymásra. A szülők 
már biztosan nehezen tudnák biztosítani, hogy újra otthon 
tudjanak maradni gyermekeikkel. 
Azt sem szeretnénk, ha még több ember veszítené el a 
megélhetését, ha fokozódik a járvány. 
A koronavírus már megjelent településünkön is, ezért kér-
jük újra és újra, tartsák be az előírásokat, ajánlásokat, kerül-
jék a tömeget, a szórakozóhelyeket, rendezvényeket, ahol 
kell, viseljenek maszkot, tartsanak megfelelő távolságot 
egymástól és mossanak rendszeresen kezet! 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Köszönöm a megértésüket és az együttműködésüket!

Bencze Éva
jegyző

Gólyahír
Településünk legfiatalabb lakói:

Nagy Noémi

Édesanyja:  
Nagy-Polák Petra 
Született:  
2020. április 26. 

Simon Dóra

Édesanyja:  
Simon-Lanczmann Zita
Született:  
2020. május 9. 

Bódis Bence

Édesanyja: 
Bódisné Horváth Szandra   
Született:  
2020. június 15. 

Fekete Vitus

Édesanyja:  
Feketéné Németh Diána
Született:  
2020. augusztus 10.

Mándli Zsombor,  
Mándli Zalán 

Édesanyjuk:  
Mándli-Grüll Szabina
Születtek: 2020. április 29.


