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

Az év legszebb ünnepén

Ajánló

Kárpátalján jártak
a zöldágasok

Maroknyi csapattal, nyolc
párral indultunk 2019.
november 8-án hajnalban útra a kárpátaljai
Eszeny község táncegyüttesének 30. szülen 2. oldal
tésnapjára.

Önkormányzati
választások

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.

Megalakult Litéren az új
n 3. oldal
testület. 

Diáknap a Káli-medencében
2019 Szent György havát őszi diáknappal zárta
iskolánk 180 diákja a Káli-medencében.
A diáknapot a Menő Menza pályázat keretében szerveztük, amelynek célja az
egészségtudatos táplálkozáson túl a mozgás népszerűsítése is. Reggel négy autóbusszal indultunk a Kálimedencébe: kettő autóbusz
Kékkúton tette le utasait, a
3–4. és az 5. és 8. osztályosokat, aki kékkúti forrásvízzel
töltekezve indultak útnak a
Theodora tanösvényen
Mindszentkálla felé. Az 1. és
a 2. osztályosaink autóbusza Mindszentkállára érkezett, ahonnan gyalogtúrá-

juk a község melletti Kopasz-hegy tetejére vezetett
– itt várták be a többi osztályt. A 6. és 7. osztályosok
először a Hegyestűre mentek, ahol megismerkedtek a
Balaton-felvidéki bazaltvulkanizmus rejtelmeivel, majd
megmászták a 338 méteres
csúcsot, amelyről pazar panoráma tárult szemeik elé.
Végül ők is Mindszentkállára utaztak autóbusszal. Dél
körül már minden osztály a
Kopasz-hegyen tartózkodott, ahol 4 állomásból álló
akadálypálya várta a diáko-

kat, amelyet kiegészítettek
további feladatok is. A diákok tízórait is kaptak: Henn
Dóra dietetikus jóvoltából
különböző kenőket kóstolhattak és egészséges kekszet is ehettek. A diákok
ügyesen teljesítették az akadályokat, amelyek során
régi konyhai eszközök felismerése, tojásrecept, természetességmérés és ügyességi feladat is várta a bátrakat. Gyorsan repült az idő,
és még a hegyről is le kellett
érni a faluba, ahol már vártak minket az autóbuszok.
Nagyon értékes, tartalmas
és csodaszép napsütéses napot töltöttünk együtt! Ez-
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úton szeretném köszönetünk kifejezni Anita és Ildikó néninek mint iskolai diákönkormányzatunk mentorainak sok munkájukért,
Szalay Tímeának és Henn
Dórának, valamint Barnabásnak a finom falatokért, a
feladatokért! Köszönet illet
minden pedagógus kollégát

is, hogy ezt a napot zökkenőmentesen és élményekkel
teli, közösen, közösségben
élhettük át! Folytatjuk! Október 1-jén pedig megtartottuk az eredményhirdetést és
az értékelést is az iskolában! Gratulálunk minden
csapatnak!
n Gyenes Viktor
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A Magyar Kultúra
Lovagja
Pintér Katalin „A tánckultúra ápolásáért” elnyerte a
Magyar Kultúra Lovagja címet, amelynek adományozására 2020. január 18án kerül sor a XXIV. Magyar
Kultúra Napja gálán. Az iskola és a Litéri Zöldág Néptánccsoport több évtizedes folyamatos és eredményes együttműködésének
szervezője, tanóráiba érzékenyen „csempészi be”
mindazon többletet, amelyet egy egyházi oktatási
intézménynek képviselnie
kell. Vezetőként és helyi lakosként biztos hátteret ad
az intézmény mindennapi
működéséhez – egyebek
mellett ez szerepel az ajánlásában, amelyet Gyenes
Viktor, a Litéri Református
Általános Iskola igazgatója
fogalmazott meg. A felterjesztést a Litéri Zöldág Kulturális Egyesület szakmai
ajánlásával Litér Község
Önkormányzata nyújtotta
be 2018. évben.

Posztumusz
elismerés Zatkalik
Attila részére
Lapzártánk után tartották
a Veszprém megye sport díjátadó gálát, ahol a Veszprém
Megyei Sportlövő Szövetség
posztumusz elismerést adományozott Zatkalik Attila részére, aki nem litéri lakos volt
ugyan, de a litéri lőtéren folytatott aktív tevékenységet
mint a Balatonfűzői Lövész
Egylet elnöke.
A 62. életévében 2018ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Zatkalik Attila a
hunshooting.hu szakmai
portál szerint rendszeresen látogatta a lőteret,
a gyakorlásnak köszönhetően szépen fejlődött és
sok barátot talált a klub
tagjai között, ezért kérte
felvételét az egyesületbe.
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Kárpátalján jártak a zöldágasok
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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 évfordulón megtiszteltek bennünket jelenlétükkel,
így utoljára június végén jártak nálunk.
Az ősz folyamán meghívást kaptunk a Ritmus 30.
születésnapjára. Mivel egyesületünk már elkötelezte magát egy másik programra,
így csak egy maroknyi csapattal, nyolc párral indultunk 2019. november 8-án
hajnalban útra. Táncosaink
izgalommal várták a határátkelést. Bár mindegyikőjük
járt már külföldön, de ilyen
vizsgálaton még nem estek
át. Fegyelmezetten várták ki
a sorukat.
A
meghívói n k
a
Nagydobronyi Református
Líceumban szállásoltak el
bennünket. Ez az ottani viszonyok között egy nagyon
szép, jól felszerelt kollégium. Igaz, hogy sem meleg
víz, sem internet nem volt
a három napban, de a

Litéri Hírmondó
Időszakos kiadvány
a Maraton Lapcsoport tagja

konyhás nénik szívüketlelküket kitették táncosainkért. Este a gyermekek
tanítói felügyelettel pihenték ki a hosszú utazás fáradalmait, Gyenes Viktor
igazgató úrral pedig a
tiszasalamoni Európa Étteremben rendezett fogadáson képv iseltü k a
litérieket.
Szombaton a kolozsvári
csoporttal együtt felkerekedtünk, és elutaztunk a
Vereckei-hágóhoz. Gyönyörű tájakon vezetett az
utunk. Szabó István tanár
úrtól sokrétű kalauzolást
kaptunk Kárpátalja történelmi, földrajzi, irodalmi,
politikai életéről. Úgy gondolom, 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 készülődés, hajfonás, öltözködés, eszközök előkészítése. 17 órakor magyar és
ukrán nyelven köszöntötték a nagyérdemű közönséget. Mindhárom nap megtisztelte jelenlétével ezt a
jeles alkalmat Buhajla József ung vári magyar főkonzul, Zubánics László, a
Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet elnöke is. A
Ritmus mellett fellépett a
BorzsaVári zenekar, a dögei férfi dalárda, a kolozsvári Szarkaláb néptáncegyüttes, 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 vezetőjének. Volt benne jókí-

vánság, gyermekrajz, emléktárgyak és finomságok,
amelyeket a litéri családok
küldtek a határon túlra. Az
estet a Zsikó zenekar zárta, majd táncmulatság kezdődött.
Vasárnap reggel a zuhogó esőben még volt idő megnézni Nagydobrony gyönyörű református templomát, egy kis édességet vásárolni az itthon maradottaknak, majd elbúcsúzva a
kollégium dolgozóitól, átmentünk még Eszenybe,
ahol a BorzsaVári zenekar
gyönyörű, szívbe markoló
műsorát néztük meg „Maradok!” címmel. Táncosainkat finom ebéddel várták
az eszenyi gyerekek, majd
két órakor elindultunk
haza. Többórás várakozás
után sikerült átjutnunk a
határon, és roboghattunk
hazafele.
Úgy gondolom, újból felejthetetlen élménnyekkel gazdagodtunk. Megfogadtuk,
visszamegyünk még a többiekkel együtt erre a vidékre.
Remélem, sikerülni fog!
n Pintér Katalin
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Önkormányzati választás Litéren: új testület alakult
A 2019. évi litéri önkormányzati választáson
a szavazásra jogosult 1804 litéri választópolgárból pontosan 1070 személy jelent meg a
szavazóhelyiségekben, hogy éljen választójogával, ezáltal 59%-os volt a választói részvétel
– hangzott el az újonnan felállt képviselő-testület november 20-án tartott alakuló ülésén.
A választás eredményét
és részleteit Fekete Tamás, a választási bizottság elnöke ismertette. Elmondta: az önkormányzati
választásokat megelőzően
két polgármesterjelölt igényelt ajánlóíveket a Helyi
Választási Irodától, amelyek leadását követően a
Helyi Választási Bizottság
megfelelő számúnak és érvényesnek fogadta el az
ajánlásokat. A 2019. október 13-ai, majd az 1. számú
szavazókörben megismételt november 10-ei polgármester-választások összesített és végleges eredmé-

nyeként a polgármesterjelöltekre leadott szavazatok közül a szavazatszámláló bizottságok 1060 db-ot
találtak érvényesnek. Ebből Varga Mihály független polgármester jelölt 533
szavazatot, az érvényes
szava zatok 50,3% - át,
Szedlák Attila, a Fidesz–
KDNP polgármesterjelöltje 527 szavazatot, az érvényes szavazatok 49,7%-át
szerezte meg. Az önkormányzati választásokon a
választópolgárok az érvényes szavazataikkal polgármesternek választották Varga Mihályt.

1956. október 23-ra emlékeztünk
2019. október 22-én a Litéri Református Általános
Iskolában került sor az
1956-os forradalom eseményeire történő megemlékezésre. Az ünnepély
kezdetén Gyenes Viktor
iskolaigazgató köszöntötte a résztvevőket, és beszédében arra világított
rá, hogy mennyire fontos
nemzeti ünnepeinken a
méltó emlékezés azokra,
akik életüket áldozták a
hazáért és a szabadságért. „Az akkori fényképek mind-mind fekete-fehérek voltak, mint a falinaptárban a napok... De
volt egy nap, amely pirosra festette a pesti utcákat,
és örökre beivódott a nemzeti emlékezetbe: október
23. Ez a nap már nem fekete-fehér nap, hanem piros
– a naptárban is. Kérdés,
hogy a szívünkben is? Ez
nem csak egy nap! A legfontosabb pedig, hogy a
szívünkben piros-fehérzöld legyen, legyen színes
ez a nap, amikor emlékezünk, és méltó módon tiszteletet adunk mindazoknak, akik életüket áldoz-

ták azért, hogy ma szabadságban, és békében
élhetünk!” A köszöntést
követően a Litéri Református Általános Iskola 7.
osztályos diákjai adtak
zenés-prózai megemlékezést. Felkészítő tanáraik:
Farkas Csabáné osztályfőnök és Rózsás Anita tanárnő. A 7. osztályosok
műsora olyannyira jól sikerült, hogy igen sok kön�-
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nyes szemet lehetett látni,
ahogy végignéztünk a termen... A megemlékezést
Batthyány-Nagy Annamária és Felföldi Gábor
prózai előadása zárta, így
vált színessé és kerekké
ez az ünnepély, amelynek
végén a résztvevők megkoszorúzták a Hősi Emlékműnél az 56-os emlékhelyet.
n Gyenes Viktor

Az önkormányzati választásokat megelőzően 17
független képviselőjelölt
igényelt ajánlóíveket a Helyi Választási Irodától, amelyek leadását követően a
Helyi Választási Bizottság
megfelelő számúnak és érvényesnek fogadta el mind a
17 képviselőjelölt ajánlásait. Az október 13-ai képviselő-testületi választás összesített és végleges eredményeként a képviselőjelöltekre leadott 980 db szavazat
közül a szavazatszámláló
bizottságok 957 db-ot talál-

tak érvényesnek. A képviselő-választáson 54%-os volt a
választói részvétel. A képviselő-testület tagjaira leadott összes érvényes szavazat az indult jelöltek között a következők szerint
oszlott meg, a kapott érvényes 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 Erzsébet – 185
Németh László József – 58
A képviselő-testületi választás legtöbb érvényes
szavazatát szerzett Varga
Mihály független képviselőjelölt polgármesterré választásának jogerőre emelkedésével kikerült a képviselőjelöltek listájáról, így a
képviselő-testület tag ja
lett: dr. Gyurika István Gábor, Heff ler Gáborné,
Szőnyegh Imre Györg y,
Lukáts Gábor Á kos,
Auerbach János, Kondics
István.

Búcsúzunk Csöpi nénitől
Litér község önkormányzata köszöntötte Németh Józsefné Csöpi nénit 90. születésnapja
alkalmából, aki pár napra rá elhunyt.
Németh Józsefné, született Németh Ilona 1929. no
vember 22-én született a
Vas megyei Csényében, Németh István kertész és Németh Jusztina első gyermekeként. Családja még kisgyermekkorában Szombathelyre költözött, ahová
egész gyermek- és fiatalkora kötötte. Elemi és polgári
iskoláit is ott végezte, s tizenéves fiatalként itt élte át
a második világháború
borzalmait.
A háborút követően
1946–1950 között szakképzett szövőnőként dolgozott
a Szombathelyi Pamutipari Nagyvállalatnál, valódi
hivatását azonban 1950ben lelte meg, amikor felvételt nyert a budapesti Műszaki Tanárképző Főiskolára. Magyar nyelv és irodalom szaktanári diplomát
1953-ban szerzett, de már
tanulmányai alatt, 1951ben tanári állást kapott a

fűzfőg yártelepi 303. sz.
ipari szakmunkásképző
intézetben (ma Öveges József szak középiskola),
ahol még nyugdíjba vonulását követően is egészen
1987-ig mint mag yar és
történelem szakos tanár
tanított. Ezt követően még
egy évig folytatta tanári
hivatását a litéri általános
iskolában.
Fűzfői tanári működése
kezdetén még Balatonalmádiban élt, s ezalatt ismerkedett meg, majd kötött
házasságot Németh Józseffel 1957-ben. Házasságukból két gyermekük született: Csaba és Ibolya. Litérre 1962-ben költözött családjával, mivel férje akkor
nyerte el a litéri tanácselnöki tisztséget. Ezt követően több mint fél évszázadig
Litér lett az otthona. Nyugdíjas évei alatt sem hagyta
el a kultúra és a köz szolgálatát, a litéri község i

könyvtár könyvtárosaként
emlékezhetnek rá községünk lakói, mely tevékenységét évtizedes szakértő és
odaadó munkával gyakorolta. Öt évvel ezelőttig aktív tagja volt a litéri idősek
klubjának, amelynek programjain, kirándulásain
mindig aktívan részt vett.
Időskori betegsége folytán a várpalotai kórházba
került 2017-ben, s ott köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából családja körében Bencze Éva jegyző as�szony, Litér község önkormányzata nevében 2019.
november 22-én. Sajnos,
ekkorra már legyengült
szervezete nem sokáig bírta tovább, s 4 nappal születésnapját követően, november 26-án elhunyt. Emlékét
szívünkben őrizzük.
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Advent programjai
Advent első vasárnapján
a Csivitelő Óvoda nagycsoportosai kis karácsonyi
műsorral köszöntötték a
közönséget a művelődési
házban, majd közösen
gyújtottuk meg az első adventi gyertyát. Ezután kézműves foglalkozás várt
mindenkit: készítettünk
harangocskát, gyapjúangyalkát és karácsonyi papírcsillagokat. Végezetül
egy karácsonyi mesével
ajándékoztuk meg a részt-

Advent. Belépek a hipermarketbe. Elém tárul a
modern ember temploma, ahol hódolhatunk
újkori imádatunknak, a shoppingolásnak. Tömeg, lökdösődés, a távolból – már november
elejétől – szól a Jingle Bells ezredik feldolgozása. 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 annyiban, hogy megpróbálom
kívülről nézni magunkat.
Ahány ember ebben a forgatagban, annyi sors, an�nyi élet. Örömök és bánatok, régen cipelt gondok,
lerongyolódott emberi kapcsolatok, kiürült, belefáradt életek. Gondterhelt,
elnyúzott arcok. Amott egy
anyuka próbálja csitítani
hisztiző gyerekét, aki a sokadik csillogó izét akarja
meg vetetni vele. Velem

szemben egy kedves néni
válogat a halkonzervek között, majd az egyiket félénken a kosarába teszi. Amott két srác pakolja a sört a
kocsijába, talán buli lesz az
este. Életképek.
Miközben ott állok a forgatagban, egyszerre érthetetlenül kérdések ötlenek fel bennem: mit keresünk itt? S vajon megtaláljuk azt, amit keresünk? Vagy csak azt találjuk, amit azok, akik belőlünk
élnek, ránk erőszakolnak?
Azt találjuk, amit elhitetnek
velünk, hogy azzal a kávé-

géppel hasonlítani fogunk
valakire. Észrevétlenül terelnek bennünket, nehogy a saját életünket éljük. Légy
olyan, mint a magazin címlapján az agyonphotoshopolt
percemberek. De boldogságot, békességet, megértést,
együttérzést, reményt, jövőt
– és mindazt, amire
mindannyiunknak valóban
szüksége van –, azt nem találunk a polcsorok között. Csak
egy lassan elmúló világ romlandó termékeit. Mindent, mi
szem-szájnak ingere. De

akad olyan itt, amitől a lelkünk élhet és élni fog?
Ott állok ebben az adventi forgatagban én is. Nem
vagyok különb senkinél.
Vásárolni jöttem, de közben rájöttem, hogy itt nem
fogom megtalálni azt, amit
keresek, amire vágyom.
Csendet szeretnék. Adventi
csendet. Valamit, amitől
annyira félünk, és ezért simulunk bele a hömpölygő
tömegbe, a szirupos karácsonyi zenékbe, a pihe-puha édes karácsonyba. Nem

ket rejt magában. Lehetőséget akár a korábban elkövetett hibák kijavítására, lehetőség a bocsánatkérésre, az újrakezdésre.
Lehetőség az eddig halogatott munkák elvégzésére és új célok megfogalmazására. Mert egyszer véget ér földi életünk, megszűnik a tér és idő. Számot
adunk az idők Urának,
hogy gazdálkodtunk életünk perceivel. Szívből kívánom a 2020-as évre Litér minden lakójának,
hogy tudjuk megbecsülni
az időt és azt mindenekelőtt az Isten és az emberi
kapcsolatok elmélyítésére
használjuk. Ne mondjuk
mindig, hogy majd holnap!
Ma kell szeretni, ma kell
megbecsülni a családtagot, a barátot. Ma kell a jót
megtenni. A tegnap tapasztalatából tanulva jobb
embernek lenni. Úgy élni,

árukat szeretnék és nem
tárgyakat, most nem ételt,
amit magamba tömök. Szeretném, 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 televíziót, a rádiót, tedd félre
a telefonodat, és hallgass
bele a hívogató csendbe! Ez
a csend felemel.
Szabó J. Róbert
református lelkipásztor

Teréz Anya imája:

Óránk van, időnk nincs…
Tisztelt Olvasó!
Mindannyian tapasztaljuk felgyorsult életünkben,
milyen drága kincs az idő.
Az óra mutatója ugyanabban a ritmusban jár, mi
azonban nem íg y 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 életet…? A munkahely, iskola
alapvetően meghatározza
a napok nagy részét, de
mit kezdünk azzal az idővel, amely felett szabadabban tudunk rendelkezni?
Egy új év kezdete sokakban új elhatározásokat,
esetleg személyes fogadalmakat hoz, amelyeket vagy
sikerül betartani, vag y
nem. Az új év új lehetősége-
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hogy ma jobb legyek, mint
A következő imádsággal
tegnap voltam, de holnap kívánok mindenkinek Isten
jobb legyek, mint ma va- áldásában gazdag, boldog
gyok! Isten adjon ehhez új évet!
erőt, időt, kitartást!
Laposa Norbert Atya

Adj időt a gondolatnak
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának
A legnagyobb erő a Földön 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.

vevőket a Bárókerti Bábszínház előadása a Veszp
rém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
(KSZR) jóvoltából.
A második adventi gyertyát a litéri iskolások énekés zenekarának, valamint
versmondóinak közreműködésével gyújtottuk meg a
református templomban.
Karácsonyi műsoruk után
kétféle gyertyát készítettünk méhviaszból a gyülekezeti teremben.

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

Karácsonyi koncert
advent negyedik
vasárnapján
Az ismert crossover csellóművész,
Kalmus Felicián idén karácsonyra egy igazi meglepetéssel készül a közönségnek. Karácsonyi műsora az ünnep minden színét,
hangulatát megidézi. Egyszerre meghitt, és
varázslatos, ugyanakkor könnyed és elragadó. A cselló bársony hangján megszólaló dalok messzire visznek a hétköznapoktól. Pontosan 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. Repertoárjában megtalálhatóak a karácsonyi
dalok legszebbjei, és elhozza frissen megjelenő albumának, a No2-nek különleges és
egyedi hangzású szerzeményeit is.

5
Örökség serleg
a Zöldágnak

Advent harmadik vasárnapját a címlapfotónkon látható Zöldág eg yüttes ünnepi előadása tette
gazdagabbá számunkra a
művelődési házban, a neg yedik vasárnapot pedig
Kalmus Felicián karácsonyi koncertjével ünne-

peljük 22-én 16.00 órakor
a katolikus templomban.
A falukarácsony és szeretetvendégség idén de
cember 21-én, szombaton
lesz a Termelői piacon, a
rendez vény meghívóját
lapunk hátoldalán találják.

A Falvak Kultúrájáért
Alapítvány a Magyarország Felfedezői Szövetséggel közösen alapított,
a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek elismeréseként, a magyar népi
kultúra területén végzett
példamutató hag yományápolásáért a Litéri
Zöldág Táncegyüttesnek, Pintér Katalin,
Szabó Sándor és SzabóHoffer Nikolett művészeti vezetése mellett az
Örökség serleg elismerést adományozza.
A díj Budapesten, a
Stefánia-palotában megrendezésre kerülő Magyar Kultúra Napja Gálán kerül átadásra 2020.
január 18-án. A díj bejegyzésre kerül a Kultúra
Lovagrendje évkönyvébe.
Ezen felül a közösségből meghívást kapott 4
gyermek és 1 felnőtt kísérő a nyár folyamán az
Aranyosszigeti Nemzeti
Olvasótáborba, Aranyosapátiba.
Az adományozók kérésére a jelölést karácsonyi
ajándékként adjuk át a
közösség részére.
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Milyen lesz a következő 5 év Litéren?
– Interjú Varga Mihály polgármesterrel

Elemgyűjtés és ökoszemlélet az iskolában

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, ötleteit és szakértelmét most polgármesterként kamatoztatná.

Tisztelettel kérjük, hogy
a használt elemeket, mobiltelefon-akkumulátorokat
ne a szemetesbe dobják,
hanem adják oda iskolánk
tanulóinak vagy hozzák be
intézményünkbe! Az elemgyűjtést Szabó Anita tanárnő koordinálja, de az iskolatitkárságon is le lehet adni azokat. A
használt elemeket
egy gyűjtőedényben tároljuk, mivel veszélyes hulladéknak minősülnek, majd egy
erre szakosodott
cég szállítja el, és
gondoskodik róla!
D iá k ja i n k
a
g yűjtött elemért
pontokat kaphatnak, amelyet ajándékokra válthatnak be! Kérjük,
óvják környezetünket, és támogassák diákjaink és iskolánk ökotevékenységét. Ez utóbbi
jegyében 2019. október 18án került sor a Református
Tananyagfejlesztő Csoport
természettudományi munkacsoportjának kihelyezett szakmai napjára.

– 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?

– A teljes litéri közvilágítást LED-es rendszerre szeretném átalakíttatni, méghozzá abból a pénzből, amit
az így megspórolt áramköltségből meg tudunk takarítani.

– Az azbesztcementből
készült ivóvízvezeték-rendszer felújítása a legfontosabb, mert sajnos Litéren
több mint ötven évvel ezelőtt épült ki a hálózat. Az
elavult csöveket mielőbb
szeretnénk folyamatosan
műanyag csövekre cserélni.
Ezzel megszűnnek a csőtörések és az ezekből adódó
károk, és ha mégis meghibásodás történik, a szakaszosan kiépítendő rendszernek a jövőben már csak
egy részét kell majd lezárni,
a többi használható marad.
A vezetékcsere egy különleges és egyedülálló, sajtolásos technológiával történne, minimális földmunkával, amit mi itt, Litéren elsők között szeretnénk alkalmazni. Nem lesz szükség mindenhol bontásra,
hanem az egyes szakaszok
átfúrásával kerülnek a csövek a föld alá.

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

– Ehhez kapcsolódik majd
a járdák, utak felújítása is?
– Elsőként a Templom
utca felújítása a legsürgetőbb, mert szinte használhatatlanná vált, babakocsival
például nehezen vagy egyáltalán nem lehet rajta közlekedni. Ezenkívül a Táncsics
utca egy része is nagyon
rossz állapotban van, mielőbbi felújításra szorul.

– A közvilágítás korszerű
vé tételét milyen módon ter
vezi?

– A tervek szerint a nyesedéklerakón meghatározott időpontokban lehetne
leadni a zöldhulladékot,
ami azonnal feldolgozásra
kerülne. Szelektíven műanyag, üveg, papír és fém
hulladékg yűjtést tervezünk, ez régebben már működött Litéren, és a lakos-

ság igényli, hogy válogatott
formában gyűjtse a szemetet.

– A meglévő pályázatok
fenntartása mellett újabba
Fotók: Penovác Károly
kat is tervez. Melyek a leg
fontosabbak ezek közül?
A Litér arany oroszlános címerét ábrázoló díszjelvényt elsősor
– A következő nagy lépésként hosszabb távon az iskola bővítését kell megoldanunk, kapacitásainak csúcsán jár már évek óta. A januári, februári időszakban
az önkormányzati költségvetés előkészítése lesz az
egyik kiemelt feladatunk,
mert ez fogja meghatározni,
hogy milyen elképzeléseket
tudunk megvalósítani és milyen pályázatokon vehetünk
részt. Azt is szeretném elérni a testületnél, hogy januárban szervezzünk egy vállalkozói fórumot, ahol állófogadással egybekötve mindenki

ban a megválasztott polgármester és a képviselők jogosultak vi
selni. Képünkön Bencze Éva jegyző tűzi fel Varga Mihály jelvényét

bemutatkozhatna és elmondaná, mivel foglalkozik, illetve ez az alkalom lehetőséget
nyújtana arra, hogy a támogatásukat kérjem a vízvezetékrendszer cseréjének finanszírozásához is, természetesen mindenkinek a saját erejéhez mérten.

málvizes célra. A próbafúrásokat szívesen végeztetném a saját költségemen is,
természetesen a terület,
ahol ez megvalósul, kisajátításra kerülne az önkormányzat részére.

– Adócsökkentést is ígért,
ez milyen adónemet és kiket
– „Önökkel, Önökért, érintene pontosan?
együtt a közös sikerért!” –
így szólt a választási szlo
– A kommunális adót, ami
genje. Ez az jelenti, hogy a a teljes litéri lakosságot
vállalkozók mellett civilek érinti, de elsősorban a rákel vagy magánszemélyek szorulókat és a nyugdíjasokel is tervez együttműkö kat, akik nehezen tudják
dést?
kifizetni a helyi adót. Mivel

– A következő évek munkájában természetesen számítok a civilek és a magánszemélyek együttműködésére. Amellett, hogy a jó ötleteket továbbra is szívesen
fogadom mindenkitől, a
társadalmi munkában való
részvételt szintén fontosnak tartom annak érdekében, hogy jobban fejlődhessen és élhetőbbé váljon a
településünk. Olyannyira
fontosnak tartom ezt, hogy
a választási ígéretemhez híven a polgármesteri fizetésem egy részét a civil szervezetek anyagi támogatására fogom fordítani. A közös cél Litér fejlődése,
amelynek része lehet egy új
üzlet nyitása vagy például a
meleg vizes források feltárása – akár fűtési, akár ter-

én is szegény családból
származom, fontosnak tartom a szociálisan rászorulók és a nagycsaládosok támogatását. A programok
megvalósításához a képviselő-testületi tagok hozzájárulása és elfogadása
szükséges.

– Mi az, ami motiválja,
amiből erőt merít?
– Elsődlegesen a munka,
szeretek dolgozni, szeretem
a feladatokat, ezért is vállaltam a polgármesterséget. Ez egy újabb kihívás, de
emellett fizikai és szellemi
munkát is végzek, méghozzá egyenlő arányban. A kettő kiegyenlíti egymást, és
biztosítja az egészséges, jó
közérzetet.
n Szauder Rita

Iskolánkban egész tanévben lehetőség van a
háztartásokban keletkező elemek gyűjtésére,
amelyért iskolánk diákjai még ajándékokat is
kaphatnak!
Nagy örömmel és lelkesedéssel vártuk ezt a napot,
hogy a szakmai fórumon
túl bemutathassuk a csoport tagjai számára iskolánkat és a környezeti nevelés helyben alkalmazott
módszereit.

Az alkalmat Szabó J. Róbert lelkipásztorunk áhítatával nyitottuk meg, majd
Gyenes Viktor igazgató tartott előadást a környezeti
nevelés történetéről. Ezt követően került sor az intézmény bejárására, bemutatására. Ebéd után a termé-

szettudományi munkacsoport tagjai tovább dolgoztak
azon a nem kis feladaton,
hogyan lehetne a természetismeret tantárgyat megújítani, komplexitását valóban
a XXI. század kihívásaihoz
igazítani. A csapat tagjai
rendkívül lelkesek, a munka
pedig folytatódik tovább! Iskolánk biztosan csatlakozni
fog a természetismeret tanítását-tanulását, megújítását
szolgáló programhoz, így
bizalommal várjuk
a fejleményeket.
Köszönjük szépen
a Református Tana nyag fejlesztő
Csoportnak, hogy
meglátogatták iskolánkat.
Mindemellett hag yományainkhoz
és ökoiskola projektünkhöz híven
idén is papírgyűjtést szervezett iskolánk diákönkormányzata. Ismét
nagy mennyiségben gyűltek össze
az újságok, könyvek, kartonok. Köszönjük mindenki segítségét! Nagyon büszkék vagyunk arra a sok gyerekre,
akik fáradhatatlanul pakoltak, mértek! Az összes gyűjtött mennyiség az alsó és a
felső tagozatban így 10 287
kg lett.

Körzeti rendőr
megbízott
Vaszari Attila rendőr tzls.
70/459-23-19
Polgárőrség
Polgárőr egyesület elnöke: Varga
Mihály 30-956-0332
Ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
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

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

n Gyenes Viktor

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

Gólyahír

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

Kelényi
Boglárka
Született:
2019.09.14.
Édesanyja:
dr. Vizes Gabriella

Csiszár Anna és
Csiszár Dóra
Születtek:
2019. 09. 16
Édesanyjuk:
Csiszár-Pécsi Ildikó
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Egy igazi téli program: hagyományos falusi disznóvágás
November 30-án első
alkalommal rendeztük
meg az András-napi
hagyományos falusi
disznóvágást a Termelői Piacon. A látogatók
közül sokan emlékeztek vissza a hajdani
családi disznóvágásokra, de voltak,
akik most láttak ilyet
élőben először.
Népi kultúránkban no
vember 30. „disznóölő Szent
András” napja. Ekkor kezdődtek a disznóvágások és
a disznótoros összejövetelek. Így választottuk ezt a
napot programunk megvalósításának napjául, amelynek célja a vidéki, hagyományokban gazdag disznóvágás és -feldolgozás bemutatása, a helyi szokások átörökítése, újjáélesztése és
népszerűsítése volt.
A sertésfeldolgozás hag yományos elkészítési
módjának bemutatásán id.
Kondics István böllérke
dett a Nemesgörzsöny Közalapítvány tagjainak közreműködésével. A szépszámú érdeklődő megtekint-

hette a feldolgozás folyamatait, a disznó pörzsölését, szétszedését, a hurka,
kolbász, disznósajt töltését, zsír sütést, sózást.
A disznóölés velejárója
volt a – ma már kiveszőben
lévő – disznótor, a rokonoknak, jó barátoknak
rendezett lakoma. A litéri
Nyugdíjas Klub Heffler
Gáborné vezetésével és a
házigazda Litéri Táncosok

Baráti Köre Egyesület finomabbnál finomabb disznótoros ételekkel várta a
vendégeket, akik megkóstolhatták a sült vért, sült
májat, vesevelőt, pecsenyét, orjalevest, toros káposztát és természetesen
a sült hurkát, kolbászt és a
tepertőt is.
Szorgos háziasszonyok
pogácsát, különféle süteményeket, és még eg y

egész vájling kelt kiflit is
sütöttek, a jóféle pálinka,
illatos forralt bor és tea
mellé.
András napjához kapcsolódóan rengeteg szokás, 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 portékáiból válogathatott a vásárlóközönség. A projekt a
Bakony és Balaton Keleti
Kapuja Közhasznú Egyesület, Litér Község Önkormányzata és a Nemesgörzsönyért Közalapítvány
konzorciumi együttműködésében valósult meg.

Meghívó
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

