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Litér Község Önkormányzata áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben,
sikerekben gazdag új évet kíván a község minden lakójának!

Ünnepvárás és beteljesedés
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Úgy tartják, az első betlehemi jászol állítása Assisi Szent Ferenc nevéhez fűződik, aki 1223-ban egy Greccio melletti barlangban rendezte be azt, ezzel felelevenítve Jézus születését. Litéren is szép hagyományai vannak a betlehem állításának: a Termelői Piac bejáratánál elhelyezett jászolt a bibliai szereplőkkel Lőrincz Melinda Veszprémben élő szobrász és díszlettervező készítette 2018-ban,
textilszobrászat technikával.

AJÁNLÓ

Még több
olvasnivaló
A Litéri Hírmondó ebben a
negyedévben is bőséges
tartalommal, közérdekű
információkkal a Litéren
élőkről, a közösségekről
szól. S bár a járvány miatt a
közéleti események és a
kulturális
programok
többsége elmaradt, mégis
van miről beszámolnunk
Olvasóinknak. Sikerekről,
tervek megvalósulásáról,
előre vivő tárgyalásokról,
az intézmények, civil szervezetek
működéséről.
Most mintegy karácsonyi
ajándékként fogadják a lapot bővített kiadásban,
plusz négy oldal terjedelemben és a jövő évi naptárral kiegészítve.
Varga Mihály
polgármester

Kedves Olvasóim! Tisztelt Litéri Lakosok!
Karácsonyhoz, év végéhez
közeledve jó lenne egy kicsit
megállni, jó lenne egy kicsit
elcsendesedni. Végiggondolni, mennyi sok értéket hordozott ez az év, mennyi sok eseményben, közös munkában
volt részünk együtt. Voltak
nehéz feladataink is, minket
is sújt a 2020-as év valamen�nyi nehézsége a járvánnyal
összefüggésben, de bízom abban, együtt sikerül mindent
megoldanunk. Ennek ellenére változott a környezetünk,
fejlődött községünk. Történtek kisebb léptékű dolgok,
amelyek az itt élők saját életére vannak hatással, a családok összetartozását, előrehaladását erősítik. És vannak
olyan eredményeink, amelyek Litér jövőjét befolyásolják. A leltár persze tartalmazhat olyan tételeket is,

amelyek még várnak a megvalósításra. Természetesen,
ahogy kicsiben egy-egy család, ugyanúgy működik a mi
községünk közössége is. Mindig vannak olyan emberek,
akik lelkesen, megállíthatatlanul küzdenek és erőt adnak
másoknak is, és vannak,
akiknek kell a biztatás, kell a
jó szó, kell a bátorítás és a példamutatás.
Én nagyon büszke vagyok
minden elért eredményünkre
és hálásan köszönöm mindannyiuknak, hogy követték
tevékenységeinket ebben az
évben is. Volt részünk küzdelmekben, nehézségekben és
temérdek munkában, de
mindez együtt járt sikerekkel, eredményekkel. A mérleg
serpenyője mit mutat? Arrafelé billen – határozottan –,
amit a szeretet határoz meg.

Ha kisebb dolgoknak is tudunk örülni, ha van türelmünk várakozni, egymásra
figyelni, akkor látjuk községünk egyre szebb arcát, hiszünk az iskolabővítésben, az
óvodai beruházás sikerében,
együtt örülünk a Községháza
modernizálásának, az utak,
járdák építésének és többek
között a közösségi összefogással megvalósult Mogyoros-patak hídjának, a lehetőségnek, hogy tervezhetjük az
ivóvízhálózatunk cseréjét.
Ezúton is köszönöm az építkezések, beruházások időszaka alatt tanúsított türelmet és megértést!
Ha szeretettel nézünk községünkre, akkor látjuk a fejlődést és látjuk a tenni akarást. Karácsony fényében, az
adventi várakozásban, az
áhított lecsendesedésben –
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azt kívánom –, jusson erőnk
így szemlélni a mi Árpád-kori múlttal rendelkező, szép
hagyományokat éltető, folyamatosan gyarapodó településünket, és hittel tekinteni a
jövőbe!
Ady Endre költőnk gondolataival kívánok békés, kegyelemteljes, boldog ünnepeket!
n VARGA MIHÁLY
POLGÁRMESTER

„Harang csendül/Ének
zendül,/Messze zsong a
hálaének/Az én kedves kis
falumban/Karácsonykor/
Magába száll minden
lélek.
Minden ember/Szeretettel/Borul földre imádkozni,/Az én kedves kis
falumban/A Messiás
Boldogságot szokott
hozni.”
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Összefoglaló az októberi közmeghallgatásról
Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
október 29-én tartotta a közmeghallgatást. A jár
vány
ügyi szabályok betartását
szem előtt tartva szép számú érdeklődő vett részt az
évenkénti szokásos közéleti
eseményen. A napirendek
között szerepelt a településrendezési eszközök módosítása, az illegális hulladék
felszámolásával kapcsolatos pályázathoz való csatlakozás, a közrendről és közbiztonságról szóló beszámoló, valamint a polgármester
értékelője.
Németh Ferenc főépítész
tájékoztatta a lakosságot a
településrendezési eszközöknek a részleges, négy pontban történő módosítása tárgyában. A változások érintik
a Táncsics Mihály utcát a patak felé eső oldalon, ahol a
telkek keskenyek, önmagukban nem beépíthetők. Emellett a Patak utca északi részén övezetváltást hajtanak
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végre, a tervek szerint a kialakítható teleknagyságok
kisebbek lesznek. A Nap utcában útszabályozás történik, amely lehetővé teszi a
Lehel és Hold utca felé a biztonságos elkanyarodást. A
negyedik pont pedig a 71-es
főútról a bánya felé vezető
utat érinti. A közzétett dokumentációkra nem érkezett
partneri észrevétel, az egyeztetési folyamat lezárult. A
képviselő-testület elfogadta a
módosítást – hat igen szava-

zattal, egy tartózkodással –,
és azt végső szakmai véleményezésre küldték az állami
főépítész részére.
A község a közmeghallgatáson hozott egyhangú döntéssel csatlakozik a „Tisztítsuk meg Magyarországot”
programhoz, amelynek értelmében – ha sikeres lesz a
pályázat – megszüntetik a
temető mögötti területet,
ahol az elmúlt években illegális hulladéklerakó alakult
ki. Az önkormányzatnak eh-

hez a projekthez nem kell
önrészt biztosítania.
A közrendről és közbiztonságról Papp Csongor
címzetes rendőr alezredes
nyújtott tájékoztatást. Kiemelte, hogy Litér községben az elmúlt évben 17 regisztrált bűncselekmény
történt, amely kevesebb,
mint az előző évben. Litér
közbiztonsági helyzete stabil, szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt –
emelte ki a rendőr alezre-

des. A közterületi szolgálatot ellátó állomány az állampolgári bejelentésekre minden esetben haladéktalanul
reagált, a szükséges és elsődleges intézkedések végrehajtásra kerültek.
Varga Mihály, a község
polgármestere részletesen
ismertette az érdeklődő lakossággal a költségvetési
számokat, a fejlesztéseket, a
következő időszak terveit.
Hangsúlyozta, hogy az idei
tevékenységeket a világjárvány határozta meg, március
közepétől új településvezetési stratégia kialakítása vált
szükségessé. A rendkívüli
jogrend alatt polgármesteri
hatáskörbe kerültek át az
egyébként képviselő-testületi döntést igénylő teendők. (A
határozatok megtekinthetők
a község honlapján: www.liter.hu). Részletesen beszámolt a polgármester az intézmények működéséről, a
szükségessé vált korlátozó
intézkedésekről.

A Hősi Emlékparkban emlékezett Litér az 1956-os hősökre
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Varga Mihály polgármester mondott ünnepi köszöntőt, elhelyezték a megemlékezés koszorúit, majd Kovács Nóra, a Népművészet
Ifjú Mestere Magyarnak lenni című műsorával tette emlékezetessé a forradalom és
szabadságharc 64. évfordu-

lója alkalmából szervezett
ünnepséget.
A forradalom történelmünk azon ritka pillanatai
közé tartozott, amikor szinte
az egész ország egy emberként lépett fel több közös ügy
érdekében. A közös ügy a
sztálini típusú diktatúra elsöprése és a szovjet megszál-
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ló csapatok kivonása volt –
ezekkel a gondolatokkal
kezdte köszöntőjét a község
polgármestere. Varga Mihály kiemelte, 1956 októberének utolsó napjaiban e két
célért küzdött mindenki. Ki
szóval, ki fegyverrel. Két dologban azonban mindenki
egyetértett: véget kell vetni a

kommunista diktatúrának
és a szovjet megszállásnak.
A folytatásban a polgármester a forradalom eseményeiről szólt, majd a végkimeneteléről.
A forradalom vérbe fojtását azonban megelőzte tíz
reménnyel teli nap – hangsúlyozta. Minden résztvevő úgy

érezte, hogy történelmet ír. S
valóban, a szó igazi értelmében történeImet írtak az utcára vonuló egyetemista és
középiskolás diákok, akik
közül sokan fegyvert is fogtak.
A forradalom sikere, a
szovjet hadsereg kivonulása
valósággal szárnyakat adott
mindenkinek.
Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk – emelte
ki Varga Mihály polgármester –, akik azért áldozták fel
életüket, szabadságukat,
hogy megteremtsenek egy
új Magyarországot. Nem
rajtuk múlt, hogy akkor,
1956-ban ez nem sikerülhetett. Mégis hatalmas részük
volt abban, hogy ma, 2020ban szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk!

Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Lapigazgató: Tremmer Tamás Felelős szerkesztő: Győrfi H. Marianna
Kiadja: Litér Község Önkormányzata megbízásából a Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári u. 12. Felelős kiadó: Heffler György és
Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári u. 12.,
06-20-534-7137, tamas .tremmer@maraton.hu Nyomdai munkák: Extra Média Nyomda Kft., Székesfehérvár Felelős vezető: Szabó Dániel
A lap ingyenes • Megjelenik 750 példányban • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.

aktuális

2020. december 18.

A civil szervezetek jelentős tevékenységet végeznek
a község érdekében, fontos a
támogatásuk – hangsúlyozta Varga Mihály polgármester –, ezért az idei évben is
kiírásra került a munkájukat támogató pályázat.
A református templom
külső-belső falfelületének
felújítási munkálataihoz
bruttó 1 085 000 Ft összegű
támogatást nyújtott az önkormányzat, a katolikus
templom ablakcseréjéhez
pedig bruttó 350 000 Ft-tal
járultak hozzá.
Kiemelte a község polgármestere, hogy a Belügyminisztérium pályázatának
köszönhetően, a szociális
célú tűzifaprogram keretén
belül 54 m3 keménylombos
tűzifa támogatásban részesült Litér. A tűzifát 2021. február 15-ig osztják ki a rászorulók részére a helyi rendelet alapján.
A polgármester részletesen szólt a községben megvalósuló és tervezés alatt
álló fejlesztésekről.
A jelenlévők megfogalmazták kérdéseiket, véleményüket többek között az
iskola bővítésével kapcsolatban. Többen szóvá tették a
meglévő kerékpárút felújítandó állapotát. Varga Mihály polgármester elmondta, igyekeznek a szükséges
munkákat elvégezni. Úgy
kívánja Litért működtetni a
következő években, hogy lehetőség szerint minél több
vállalkozás legyen a községben, az ezekből származó
bevételekből tudják finanszírozni a felmerülő kiadásokat, és továbbra is nagy
hangsúlyt helyeznek a pályázatokra. Képviselői hozzászólásként elhangzott,
hogy a fejlesztések még az
előző ciklusban indultak,
ám – reagált Varga Mihály
polgármester – a megvalósítás is nagy erőket követel az
önkormányzattól, és új pályázatok is születtek, főként
a Magyar Falu program keretein belül.
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Megújul a Községháza
Litér Község Önkormányzata az 1998. évben épült és átadott, Álmos
utca 37. szám alatti földszint- tetőtér beépítéses Községháza épületener
getikai felújítását valósítja meg a gazdaságosan üzemelő igazgatási
tevékenység biztosítása érdekében. A projekt az „Önkormányzati fel
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú felhívásra benyújtott és 2019. augusztus 22-ei belügyminiszteri döntés által biztosított
pályázati támogatás felhasználásával és saját forrásból valósul meg.
A Litér és Királyszentistván községi önkormányzatok által alkotott Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
székhelyépületének felújítása keretében a homlokzati nyílászárók cseréje és
homlokzati hőszigetelés
történik. A meglévő faszerkezetű homlokzati nyílászárók helyett fokozott
hőszigetelésű, háromrétegű üveges fa nyílászárók
kerülnek beépítésre, a homlokzati falfelületek pedig 16
cm vastag hőszigetelő rendszerrel lesznek szigetelve. A fejlesztés megvalósításával a Községháza jóval
gazdaságosabb üzemeltetése valósul meg, amely lehetővé teszi az így megtakarított pénzösszegek más közcélokra történő felhasználását.

Ezúton is megköszönjük
a tisztelt lakosságnak és
ügyfeleinknek az épületfelújítás időszaka alatt tanúsított türelmét és megértését! Tájékoztatjuk
eg yúttal önöket, hog y a
hivatal megújult bejáratánál a szervezeti egységek
és ügyintézők célzott elérését biztosító kaputelefon került kihelyezésre,
meggyorsítva a kapcsolatfelvételt.

A nagy
beruházásokról
A TLC jelenlegi építkezésével szemben, a Kenderesi
út felújítása az utolsó fázisban van, teljes burkolatot
kap, így a biztonságos közlekedés feltételei megvaló-

sulnak, kerékpársáv is létesül. Ezt a beruházást teljes egészében pályázatból
valósítjuk meg Királyszent
istvánnal közösen, Litér
gesztorságával.
Ugyancsak jó hír, hogy a
községünket Királyszent
istvánnal összekötő kerékpárút hamarosan elkészül, remélhetőleg a lakosság és a környék megelégedésére.
Már megfogalmazódnak
a jövő évvel kapcsolatos tervek is: napirenden van az iskola bővítése, az óvodában a
főzőkonyha modernizálása,
bővítése, valamint a későbbiekben az óvoda befogadóképesség-növelésének kérdésével is foglalkoznunk
kell. Van igény és szükség a
község járdáinak, útszakaszainak felújítására, ha nyí-
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lik pályázati lehetőség a Magyar Falu programban, természetesen élünk vele, és
ugyanez igaz az eszközvásárlásokra is.
Bizonyára érdeklődéssel
kísérik a lakosok a TLC
(Termelés Logistic Centrum Kft., amely a jövő acélszerkezeteit gyártja majd)
építkezését. Információim
szerint jövő év második felében valószínűsíthető a
próbaüzem elindítása. Nagyon várjuk ezt az időpontot, ha a működés megkezdődik, 500 főnek lesz biztos
munkahelye.
n VARGA MIHÁLY
POLGÁRMESTER

n GYŐRFI H. MARIANNA

(A közmeghallgatás
jegyzőkönyvét a www.liter.hu oldalon találhatják.)

Fotó: Nagy Lajos
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Több járdaszakasz is megújult ebben az évben
Varga Mihály polgármester a közmeghallgatáson tájékoztatta a lakosságot a 2020-ban
elért eredményekről. Kiemelte, hogy a Magyar
Falu program jelentős mértékben segítette a
tervezett fejlesztések megvalósulását.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában a Bem József
utcai kereszteződésig,
majd a Községházáig tartó
Bem József utcai szakaszon gyalogosjárda került
kialakításra.
Közösségi összefogásból
született meg a Mogyoros-
patak gyalogoshídja. Ezzel
együtt megtörtént – a község saját forrásából – a híd
környezetének rendbetétele, valamint a Templom utcai járdaszakasz felújítása. Sor került az Álmos utcában az óvoda előtt és a
Községháza mellett lévő
Bem utcai szakaszon is az
árkok fedésére.
Az Álmos utcában a 72.
számú főút és az Árpád utcai kereszteződés közötti
szakaszon az ivóvízvezeték rekonstrukciója valósult meg.
Idén fordíthatott pályázati forrást a község a temetőre: térburkolatú gyalogos út kialakítására került sor, amely az Eperfa
utcából Bódi Mária Magdolna sírhelyéhez vezet;
továbbá egy új urnafal és
15 db urnakeszon létesülhetett.
Az „orvosi eszköz” pályázaton egy új asztali számítógép, valamint hordozható EKG-készülék beszerzésére nyílott lehetőség. Az

7 028 998 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el
a község. Ennek keretében
megvalósulhat a Közparkban egy búbos kemence
építése a hozzá tartozó
szükséges kiegészítőkkel,
valamint hat db fából kéeszközöket már használja szült köztéri információs
tábla elkészítésére, kiheis a háziorvos.
lyezésére kerül sor a település frekventált pontjain.

Pályázatokból
megvalósuló tervek Polgármesteri
a közeljövőben
tájékoztató az ivóvíz-
Litér Község Önkorrekonstrukcióról
mányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program 2020. keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér
fejlesztése” kiírásra. A pályázati cél a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde kerítésének
felújítása, mezítlábas ösvény kialakítása.
Szintén a Magyar Falu
Program pályázati rendszer keretében a civil szervezetek részére kiírt pályázaton Litér Sportegyesülete csaknem 6 000 000
Ft támogatásban részesült,
amelyből az öltözőépület
külső és belső felújítását,
továbbá a sportpályán a
kapuk mögött lévő, a jelenleginél magasabb és erősebb labdafogó háló kialakítását kívánják megvalósítani.
Pályázatot nyújtott be az
önkormányzat a Helyi
identitást és közösségi
együttműködést segítő fejlesztések támogatása című
felhívásra. A Vidékfejlesztési Program keretében

Szeptember 15-én a Nemzeti Befektetési Ügynökségen Hegedűs Cecília igazgatóval Varga Mihály polgármester és Bencze Éva
jegyző folytattak egyeztetést Litér ivóvízrendszerének felújítása ügyében. A
tárg yaláson részt vett
Kontrát Károly országgyűlési képviselő is. Hangsúlyozták, hogy a településen
egyre fokozódó problémát
jelent az elavult azbeszt ivóvízhálózat, ennek kiváltására és a litéri ivóvízrendszer felújítására van szükség. Gyakran fordul elő
csőtörés, amelynek az elavult, több mint 70 éves, azbesztvezetékes rendszer az
oka. Természetesen az önkormányzat próbálja kezelni a problémát, a lehetőségek azonban korlátozottak.
A polgármester tájékoztatása szerint a megbeszélésen azt tapasztalták, az
igazgató segítőkészen áll
amellett, hogy megoldás
szülessen.

Adventi ablakok

„Ablakvadászok” még karácsonyig kereshetik az ünnepi díszben
ragyogó, sorszámmal ellátott ablakokat! (részletek a művelődési
ház facebook oldalán)

Fentiek alapján a támogatási kérelmet írásban is
megküldte az önkormányzat, jelen pillanatban a
döntésre várnak.

nyes volt: 30 millió Ft-nyi
összeg átutalása már folyamatban van az engedélyes
kiviteli tervek elkészítésének fedezetére az egyházi
fenntartó részére. Az előzetes tervezői költségbecslés alapján 800 millió forintos támogatási összegre
van szükség a kivitelezéshez. A kérelem benyújtásra
A következő tanévben in- került, a továbbiakban korduló első osztályba a Csivi- mányzati döntés szüksételő Óvoda és Bölcsőde elő- ges.
rejelzése alapján minimum
50 kisgyermek beiskolázása várható, ezenkívül minden bizonnyal lesznek körzeten kívülről érkező, illetA háziorvosi üg yeletet
ve időközben a településre
beköltöző diákok. Tehát – Balatonalmádi székhe2021 szeptemberében biz- lyű központi üg yelettel –
tosan két első osztályt kell Alsóörs, Balatonakarat�indítani. Ez a magas gyer- tya, Balatonalmádi, Balameklétszám a következő tonfőkajár, Balatonfűzfő,
2–3 évben is valószínűsít- Balatonkenese, Csajág,
hető. Az iskola jelenlegi inf- Felsőörs, Királyszentistrastrukturális adottságai- ván, Küngös, Litér, Papkeval nem valósítható meg szi települések önkorpárhuzamos osztályok el- mányzatai közösen látták
helyezése a rendelkezésre el. Idén szükségessé vált
az orvosi üg yelet átszerálló tantermekben.
Fentiek alapján – Varga vezése, ezért közbeszerMihály polgármester véle- zési eljárás került kiírásménye szerint –, mielőbbi ra, amelyet Balatonalmámegoldást kell keresni az di Város Önkormányzata
meghatalmazottként leiskolaépület bővítésére.
Október 6-án lehetőség folytatott.
Az önkormányzatunknyílott arra, hogy a község
képviseletében Varga Mi- nak – tájékoztatott Varga
hály polgármester, Bencze Mihály polgármester – a
Éva jegyző, Szabó J. Ró- Balatonalmádi Egészségbert lelkipásztor, valamint ügyi Nonprofit Kft.-vel köa térség országgyűlési kép- tött szerződése már megviselője, Kontrát Károly szűnt, jelenleg átmeneti
egyeztetést folytattak Gu- szerződéssel biztosítják az
lyás Gergely Miniszterel- ellátást a nyertes pályázónökséget vezető miniszter- val történő szerződés megrel. A találkozó eredmé- kötéséig.

Az általános iskola
bővítésével kapcsolatos tervekről

A központi orvosi
ügyeletről
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Tudunk-e még hinni a csodákban?
A 2020-as esztendőt valaki átkozott évnek nevezte. S valóban, régen volt az emberiség történetében ilyen lelkeket próbáló időszak, mint
amilyen ez az év volt. Akárhogyan is állunk
hozzá, de mindannyiunkat folyamatos nyomás alatt tartott és tart ez a járvány. Beleette
magát a zsigereinkbe, a tudatunk legmélyebb
zugába. Nem kell betegnek lenni ahhoz, hogy
megbetegítsen. Egész életünk megoldás után
kiált: honnan érkezik majd a szabadítás?
1946. szenteste – Valahol
Oroszországban. A német
hadifoglyok tábora elcsendesedett. A szénbányában
ledolgozott nehéz műszak
után lassan álomba szenderülnek a rabok. Egyszer
csak kitárul a nehéz, tolózáras ajtó, és a hadifoglyok
által legjobban rettegett
vezényszó zökkent vissza
mindenkit az álomból a kegyetlen valóságba:
– „Egész tábor, sorakozó!” – maga a tábor parancsnoka szól hozzájuk.
– „Hadifoglyok! Hazátokban ma két napig tartó
ün nepet kezdenek. A
n a g y Sz o v jet u n iób a n
nincs időnk ünnepelni. Itt
kemény munka foly ik,
hog y megteremtsük a világ proletárjainak jólétét.

Ezért most a világ valamennyi dolgozójával való
eg y üttérzésetek jeléül
énekeljétek el velem az
Internacionálét!” – El is
kezdi: „Fel, fel ti rabjai a
földnek...”.
De a foglyok hallgatnak.
Valaki hátul egy másik dalba kezd. Néhányan, először
kissé bátortalanul, de bekapcsolódnak: „Csendes éj,
szentséges éj...”.
A táborparancsnok a
nemzetközi munkásinduló
végét ismétli: „Ez a harc
lesz a végső...”. Ekkor,
minteg y ellenének ként
zendül fel a „Csendes éj”
második strófája, amelynek utolsó sorait ezer, rabságban is szabad torok
már nem is énekli, hanem
szinte belekiáltja a sötét

éjszakába: „Krisztus megszabadít! Krisztus megszabadít!”.
Ha vannak különleges
pillanatok az életben, amikor az ember közel érzi az
eget magához, ez a pillanat
akkor ilyen lehetett. Egyikük sem tudta megmagyarázni, de akkor és ott, ez a
karácsonyi ének új erőt
adott, reményt ébresztett:

„Krisztus megszabadít!
Krisztus megszabadít!”.
Ez a karácsonyunk a
járvány árnyékában fog eltelni. Kétséges, hogy tudunk-e együtt ünnepelni a
szeretteinkkel. De az, ami
1946 szentestéjén erőt és
reménységet adott a fogságban lévőknek, ha engedjük, nekünk is erőt adhat itt és most: „Krisztus

megszabadít! K risztus
megszabadít!”. Mert azt
üzeni, Isten nem hagyott el
bennünket, fontosak vagyunk neki, kezében tartja a sorsunkat.
A csodák mindig váratlanul születnek. A kérdés:
vajon tudunk-e még hinni a
csodákban?

jukat, semmi más nem fontos, csak szeretni, megbecsülni egymást. Megvalósulhatnak-e idén is ezek a
találkozások vagy másként
telik majd az ünnep?
Bárhogy is lesz, az angyal nekünk is hirdeti: ne
féljetek! Bíznunk kell Isten
gondviselő szeretetében. Ő
odaajándékozza nekünk
Fiát, hogy általa éljünk.
Soha nem vagyunk egyedül, a legnagyobb bajban
sem! Karácsony ünnepének ez az egyik üzenete,
midőn beteljesedtek a Próféta szavai:
„ Íme, a szűz fogan és fiat
szül,
Emmanuel lesz a neve.
Ez azt jelenti: Velünk az
Isten!” Mt 1,23

Talán nem úgy fog elmúlni
ez a járvány, hogy közben
nem változott semmit az ember. Talán tanulunk belőle, és
az igazi értékekre helyezzük
a hangsúlyt. Igazi értékekre,
amelyeket nem lehet megvásárolni: az őszinte, tiszta Isten és emberi kapcsolatra.

Szívből kívánok mindenkinek áldott karácsonyt és
Isten kegyelméből nyugodtabb, félelem nélküli új esztendőt!
Imádkozzunk eg ymásért!

n SZABÓ J. RÓBERT
LELKÉSZ, ESPERES

Karácsonyhoz közeledve…
Tisztelt Olvasó!
Jézus
szü letésének
örömhírét elsőként a pásztoroknak mondta el az Úr
angyala:
„Egyszerre csak ott állt
előttük az Úr angyala, és
beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt
hozzájuk: „Ne féljetek! Íme,
nagy örömet adok tudtul
nektek, és az lesz majd az
egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr, Dávid városában! Lk 2,9-11
Ne féljetek, szól hozzánk
is az angyali üzenet! A 2020as évre sajnos jellemző a bizonytalanság, esetleg a félelem is. Egy világjárványt
élünk meg, ami nagyban

meghatározza mindennapjainkat, az emberekkel való
kapcsolattartásunkat. Az a
bizonyos másfél-két méteres
távolságtartás – ami egyébként fontos a jelenlegi helyzetben – talán nem is csak
annyi. Komoly kihívást jelent sokak számára a korábban természetesnek tűnő
családi, baráti kapcsolatok
fenntartása. És nem tudjuk,
meddig tart még…
Az viszont bizonyos,
hogy elérkezik a szenteste,
amikor legalább egyszer
egy évben leáll ez a rohanó
világ, és szeretteinkre tudunk figyelni, legjobb esetben a családok is együtt
tudnak lenni. A nagyszülők
unokáik ragyogó arcát látva elfelejtik minden gond-

n LAPOSA NORBERT JÓZSEF
PLÉBÁNOS
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köztünk élő emberek
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Második otthonom volt az óvoda

– Hogyan választotta hi- tetődik, különben miért is
vatását, mennyi időt töltött csináltam volna 41 éven kea litéri óvodában?
resztül? Magaménak éreztem, második otthonomnak. A Csivitelő Óvoda befogadott, lehetőséget, bizalmat kaptam itt. Igyekeztem tőlem telhetően mindent megtenni a gyerekekért, megfelelni az elvárásoknak, folyamatosan fejlődni.

– Hajdúnánáson születtem. Már gyerekként óvónéni szerettem volna lenni, később sem volt más célom.
1992 októbere óta voltam a
litéri óvoda alkalmazottja, a
gyed ideje alatt kaptam
megelőlegezett bizalmat Rokalyné Csizmadia Margit
– Bölcsődei szakképesíintézményvezetőtől, ténylegesen 1994 júliusában kezd- tést is szerzett, és az ön neve
szorosan kapcsolódik a
tem az óvodában dolgozni.

bölcsőde létrehozásának
– Hogyan gondol vissza kezdeményezéséhez.
aktív éveire? Mit adott önnek a Csivitelő Óvoda és
– Ahog yan a település
Bölcsőde?
lakossága fiatalodott, úgy

merült fel az igény arra,
– Szerettem az óvodát, a hogy bölcsőde is legyen a
gyerekeket, ez magától ér- községben. Pályázat se- zeddel ezelőttiekhez ké-

n GYŐRFI H. MARIANNA
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Bábos tehetséggondozás indult a Csivitelő Óvodában
Ebben a nevelési évben is teljes kihasználtsággal működik az intézmény: 124 óvodás és 24
bölcsődés gyermek ellátását végzik a szakemberek.

dított el, amelyhez a litéri
óvodapedagógusok közül
többen is csatlakoztak.
Az intenzív hétvégi alkalmakon a bábkészítés,
-mozgatás, a dramaturgia
Minden törekvés arra ruhakölteményekben káp- és a rendezés apró fortéirányul, hogy a kisgyerme- ráztatta el a gyerekeket!
lyait tanulhatják el a szakkek minél kevesebbet érzéA fenti kezdeményezés- ma jeles képviselőitől, Sarkeljenek a járvány miatt sel párhuzamosan a Veszp- kadi-Nagy László rendekialakult helyzetből –
zőtől és Végh Zsolt
tájékoztatta lapunkat
színművésztől. A cél
Rokalyné Csizmaaz, hogy a képzésen
dia Margit intézrészt vevők átadják
ményvezető, és ezismereteiket kollégáúton is kifejezi köszöiknak. Terveik között
netét a szülőknek a
szerepel, hogy a körmegértésért, türelenyező óvodákban is
mért, amit tanúsítotbemutatják a későbtak a tavaszi és őszi
biekben a bábozás
időszakban egyaránt.
sokféle pedagógiai,
Az idei év kiemelművészeti hatását,
kedő eseménye volt a
pótolva ezzel a sok
nagy sikerű Mesehét.
éves kihagyást, hiKözösen meséket alszen a báb mint eszkottak, a gyerekek
köz méltatlanul kevekirakós feladatokat
set szerepel a kisoldottak meg, megkeg yermekek játékos
resték a kulcsot Jázfejlesztésében.
min királykisasszony
A tehetséggondozás
birodalmához, palomellett az óvoda tertát készítettek, tehát
mészetesen tovább
az életkori sajátossáfolytatja a segítségre,
gaiknak megfelelően
fejlesztésre szoruló
éltek a mesékkel.
kisgyermekek felzárSokféle mozgásos-jákóztatását jól képzett
tékos program valószakembereikkel. Ez
sult meg, amelyekhez Idén csak az ablakból látták a gyerekek a is a Csivitelő Óvoda
a Pegazus Színház Mikulást FOTÓ: ÓVODA erősségei közé tartobiztosította az eszközik. Továbbra is az
zöket, Jázmin királykisas�- rém Megyei Nemzeti Műve- azonos életkorú gyermekek
szony ruháit, aki a hét min- lődési Intézet 60 órás báb- járnak egy csoportba, nem
den napján szebbnél szebb csoportvezetői képzést in- szorgalmazzák a vegyes

Kedves Olvasóink! Elindítjuk e rovatunkat a fenti címmel, amellyel célunk,
hogy újságunk hasábjain keresztül bemutassuk azokat a Litéren élő
embereket, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a község sikeres működéséhez, a közösségek formálásához. Rovatunk első vendége: Halmy
Gyuláné Marcsi, aki a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyetteseként vonult nyugállományba ez év szeptemberében.
gítségével nyílott arra lehetőség, hogy egy bölcsődei csoportot alakítsunk
ki. A bölcsődei élet nag yon sokban különbözik
az óvodaitól, ezért Halász
Ildikó óvodapedagóg us
kolléganőmmel közösen
megszereztük a kisg yermeknevelő-gondozói képesítést. Sokat kellett tanulnunk, nem volt könnyű
átállni a bölcsődei életre,
ebben a Veszprémi Módszertani Bölcsőde vezetői
sok segítséget nyújtottak.
A község biztosítja, hogy
az édesanyák a g yermekek hároméves kora előtt
munkába állhassanak és
a településen, az óvoda részeként működő bölcsődébe járhassanak, íg y már
az intézmény életébe is
b e k ap c s oló d h a s s a n a k .
Előfordult néhány eset- pest? Mi a szépsége a hiben, hogy egy- egy kisgye- vatásának?
rek a bölcsivel eg yütt öt
– A g yerekek úg y válévet töltött nálunk.
toznak, ahogy a környeze– Melyek a legszebb em- tük, a társadalmi morál is
lékei, melyek azok az ese- változik. Minden hatással
mények, amelyek felejthe- van rájuk, a családokra. A
tetlen pillanatokat jelentet- g yerekeknek a legfontotek?
sabb, hog y szeressék
őket, odafig yeljenek rá– Nag yon sok minden juk, foglalkozzanak velük.
történt 41 év alatt. Kira- Az első láncszem a csagadni nehezen tudnék egy- lád, onnan indulnak el, ott
egy dolgot. Nagyon jó volt kapják az alapokat. Az
látni, ahogy a gyerekek a értékrendek is itt alakul„kezeim között” felcsepe- nak ki. Az anyai odaforredtek. Felejthetetlen a dulás, az éneklés, mondószeretetük, amit vissza- kázgatás, az eg yütt játkaptam, az, ahogyan rám szás, az anya-gyerek kapnéztek, a bizalmukba fo- csolat meghatározza a
gadtak, elfogadtak. Min- gyermek későbbi életét. A
dig nehezen engedtem el mi hivatásunknak a szépőket, amikor iskolába ke- sége, hog y – a családokrültek. Jóleső érzés, hogy kal közösen – segíthetjük
még felnőttként is szívesen a gyermekek fejlődését, a
beszélgetnek velem, hogy közösségi kapcsolatok kia gyermekeiket is rám bíz- alakulását, nevelhetjük,
ták.
élményekbe ág yazottan
ismeretekkel gazdag ít– Miben változtak a hatjuk, de elsősorban szegyerekek a néhány évti- rethetjük őket.

magazin
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Kedvelt a bábozás a kicsik körében
csoportok kialakítását. A
járvány második hullámában a hagyományos programokat csoportszinten valósítják meg, tehát működnek a játszóházak, táncházak, és így készülnek az év
végi ünnepekre is.
Sikerként köny velhető
el, hogy az önkormányzat
által benyújtott pályázaton
a Magyar Falu program keretein belül közel ötmillió

FOTÓ: ÓVODA

Ft-os támogatást nyertek
el a kerítés felújítására és
egy mezítlábas park kialakítására. Ezenkívül kétféle
forrásból újulhat meg a főzőkonyha, 400 adag elkészítésére teszik alkalmassá a gépek modernizálásával és a terület bővítésével.
Mindez várhatóan 2021.
december 31-ig fog megvalósulni.
n GYHM

Vegyék igénybe a községi könyvtár szolgáltatásait, érdemes!

Sikeres szereplés
egy különleges
sportágban
Október 17-én, szombaton Siófokon rendezték
meg a III. Távcéllövő
íjászversenyt, ahol Pintér Alex, a litéri iskola 5.
osztályos diákja korosztályában a történelmi tradicionális íj kategóriában
I. helyezést ért el.

A község könyvtárában
több mint 6000 könyv áll az
olvasók rendelkezésére, és
tíznél is több heti és havi
folyóiratból, színes olvasnivalóból lehet válogatni.
Ezek az „olvasóteremben”
megtalálhatók, illetve kölcsönözhetők, elvihetők. A
könyvállomány összetétele
igazodik az olvasók elvárásaihoz, igyekszem követni a legújabb kiadásokat is. A központi megrendelési lehetőségeken túl az
önkormányzat támogatása is sokat segít az állomány frissítésében. Az
éves olvasói tagdíjak és a

különböző támogatások
(eg yéni felajánlások,
könyvvásárok) összegét is
új beszerzésekre fordítom.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azon támogatóinknak, akik felajánlják feleslegessé vált
könyveiket a könyvtárnak,
hiszen ezek egy része állományba kerül, más részét
jutányos áron árusítjuk,
ezzel is segítve azokat az
olvasókat, akik nehezen
tudnák megvenni az új példányokat. Január óta egy
szabadpolcos szekrény –
Varga Mihály polgármester ajándéka – is áll azon

látogatók részére, akik
szeretnének elvinni olyan
olvasnivalót, amelyeket
nélkülözni tud a könyvtár.
Az idei év a könyvtár részére is a rendkívüli események éve. A tavaszi pandémia idején – ahogy most
év végén is – az Idősek
klubja munkatársainak segítségével oldottuk meg a
kölcsönzéseket. Ebben a
leg nag yobb seg ítséget
Péntekné Annamária
nyújtotta, aki megszervezte és társaival házhoz szállította a köteteket. Mindnyájunk nevében nagy köszönet illeti őket!

Minden évben igyekszik
a könyvtár is bekapcsolódni a község kulturális vérkeringésébe. Sajnos, ez évben a járvány
miatt a tervezett előadásaink egy része elmaradt.
Januárban még sikerült a
magyar kultúra napját
megünnepelni helyi fellépők (Baksa Kata és Márta Attila) műsorával. Októberben az idősek világnapja alkalmából Felföldi
Gábor és Lohonyai Zoltán, a Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjai köszöntötték verses-zenés műsorukkal a nyugdíjasklub

tagjait, valamint a település érdeklődőit.
A nehéz napok, hetek ellenére is szeretnék mindenkit arra buzdítani, veg ye igénybe a köny vtár szolgáltatásait, jelezze igényét a művelődési
ház elérhetőségén. A
könyvtár állománya online is megtekinthető a balatonalmádi Pannónia
Könyvtár honlapján.
Jó könyveket, jó olvasást, szeretetteljes ünnepeket kívánok minden
kedves olvasómnak!
n PETRES DEZSŐNÉ
KÖNYVTÁRVEZETŐ
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A karácsonyi ünneplés is
rendhagyó lesz az iskolában
Nagyon jó egy olyan közösségben dolgozni, ahol a munkatársak egymást segítik,
támogatják, és habár a vírushelyzet nagyon
komoly, ennek ellenére nem a félelem és a
pánik van jelen az intézményben, hanem
a bizalom és az összetartás – tájékoztatta
lapunkat Gyenes Viktor igazgató.
– Mi volt a jellemző az tünkben és az udvaron is
idei őszi időszakra, hogyan lehetővé tettük a kézfertőttudott működni az iskola? lenítést, ezenkívül minden
– A tanévet hála Istennek rendben, de rendhagyó módon tudtuk kezdeni: ballagással egybekötött tanévnyitó ünnepél�lyel és 200 tanulóval,
amely iskolánk történetében az eddigi egyik legmagasabb létszám. Az ősz
folyamán célunk az volt,
hogy az osztályközösségeket erősítsük és a pedagógiai szakmai munkánkba
minden energiát befektetve tanítsuk a gyerekeket:
akinél szükséges volt a
tavaszi online oktatás miatti támogatás, felzárkóztatás, ott arra összpontosítottunk.

szünetben minden diáknak
kötelező az udvaron tartózkodnia, friss levegőn, a termeket átszellőztetjük. Napközbeni takarítással, fertőtlenítéssel gondoskodunk
jelenleg is a mellékhelyiségek és a kilincsek, valamint
az étkezők folyamatos tisztántartásáról.
Hála Istennek a diákok
felszabadultan és boldogan játszanak az udvaron,
tanulnak a tantermekben.
Vezetőként látni a gyerekek mosolygó arcát, felszabadult játékukat és kollégáim megnyugtató jelenlétét tapasztalni egy ilyen
nemzetközi vírushelyzetben több mint öröm!

– Milyen járványügyi in– Jelenleg zajlik a tesztetézkedéseket vezettek be? lés, milyen a részvétel, milyenek az eredmények?

– Követtük az Emberi
– A pedagógusok teszteErőforrások Minisztériuma
által kiadott intézkedési lése kettő héten át tartott,
tervet. Ezt azzal egészítet- a jogszabály értelmében
tük ki, hogy minden épüle- önkéntes volt. Akik részt

vettek a tesztelésben, ők
negatív eredményt kaptak, tehát nem volt szükséges intézkedni.

– Hamarosan itt a karácsony. Hogyan készülnek
rá?
– Az udvaron fogunk
tartani egy rövid, de reményeink szerint lelki tartalmában teljes karácsonyi
műsort, amelyet az osztálykarácsonyok követnek
majd. Így betartjuk a járványügyi szabályokat is,
de keresztény iskolaként a
karácsonyi ünnepkört
nem szeretnénk elengedni. Fontos és lelkileg is nagyon jelentős, hogy a gyerekek mit visznek haza az
iskolából karácsonnyal
kapcsolatban, lelkileg és
szellemileg egyaránt!
Ezúton is szeretném
megköszönni a Litéri Református Általános Iskola
minden iskolapolgárának (pedagógusok, munkatársak, diákok, szülők)
az elmúlt hónapok fegyelmezett magatartását,
együttműködését és azt a
sok szeretetet és emberséget, amelyet kaptunk! Bízom benne, hogy egészségben tudjuk folytatni
munkánkat 2021-ben!
Áldott, békés karácsonyt és egészségben
gazdag új esztendőt kívánok!

A szabadtéri mozgás örömére!

Elkészült az iskola új szabadtéri tornapályája a Litéri Általános Iskoláért Alapítvány mintegy egymillió Ft-os támogatásának köszönhetően

Tizenkét év után lett újra
focicsapata a községnek!
A fiatal futballista, Török Kristóf csapatkapitány
emlékei szerint a 2007–2008-as szezonban volt
legutóbb Litérnek futballcsapata. Az idei az
első bajnokságban történő megmérettetése a
litéri 11-eknek, akik korábban is együtt fociztak,
baráti kör fogott össze és alkot egy erős, lelkes
közösséget.
Vannak néhányan, akik
a környező településeken
élnek, de a fiúk többsége
litéri, és ez óriási erőt ad –
emelte ki Török Kristóf. 23
fő jelenleg a létszám, az átlagéletkor 20–22 év. Jó a
közösség – hangsúlyozta –,
és eddig hiányzott a falu
életéből a fiatalok összefogása, amely most a labdarúgás révén megvalósul. A
községben élők pedig meghálálják mindezt, hiszen a
szombati, vasárnap délutáni mérkőzésekre alkalmanként 150–200 fő is kilátogat és szurkol a tehetséges fiataloknak, sőt az idegenbeli mérkőzésekre is
elkísérik őket.

Lelkes focisták –
hálás szurkolók!
Az újjászervezett csapat
őszi teljesítményét Török
Kristóf csapatkapitány így
foglalta össze a Litéri Hírmondónak: 13 mérkőzést
játszottak, ebből 6 alkalommal győztesként kerültek ki
– sikerült diadalmaskodni
az évek óta jól játszó tihanyi
csapat felett is –, 6 alkalommal szenvedtek vereséget.
A megye III. bajnokságban
jelenleg a középmezőnyben
állnak, a 6. helyen.

A futballisták köszönetüket fejezik ki az önkormányzatnak az alapvető
szükségletek biztosításáért, valamint a szponzoroknak, akik között van Varga
Mihály polgármester is, a
focimezek és egyéb kiegészítők beszerzésével támogatta a csapatot. A csapatkapitány magabiztosan fogalmazta meg terveiket,
amelyek hosszú távra tekintenek: 3–4 éven belül
szeretnék elérni, hogy feljussanak a megye I. osztályba. Keményen küzdenek jelenleg a minél jobb
helyezésekért, meccsről
meccsre haladnak előre
Varga József edző irányításával, akit Varga II néven
ismernek, NB I-es futballista volt korábban. Jelenleg a
bajnokság szünetében is
hetente kétszer vesznek
részt edzéseken a sportolók. Tervezik az utánpótlás
megszervezését is.
Az elnyert pályázati támogatásból az öltöző felújítására nyílik majd lehetőség, valamint a pálya mögötti labdafogó háló is megújul többek között, s mindehhez munkájukat is felajánlották a focista fiatalok.
Hajrá Litér!
n GYHM

Érezzük a tánc erejét!
Ebben az évben a Zöldág Kulturális Egyesület
tevékenységeit is befolyásolta a járványhelyzet. Azonban – ahogy Csiszárné Baranyai
Anita elnök beszámolt róla – a közösség így
is összetartozik, és remélhetőleg jövőre újra
folytatódnak a néptánctanulások, a fesztiválok,
a fellépések, a sikersorozatok.
A Litér határait ugyancsak átlépő, a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása érdekében tevékenykedő, immáron
„Örökség serleg” elismeréssel büszkélkedő példamutató közösség most talán kicsit csendesebben, de
minden lehetőséget megragadva éltette hagyományait. Kincseiket – amelyeket
évtizedek óta őriz a nagy
múltú együttes – 2020-ban
is minden alkalommal
megragyogtatták.
A Páva-gálán februárban
Baka Levente képviselte a
csoportot, aki ebben a kö-

zösségben serdült legén�nyé. Ifjak és a felnőttek
együtt utaztak vele Budapestre, hogy erősítsék a litéri fiút a Páva legkiemelkedőbb táncosai között.
Néhány hónappal később ő
lett egy versenyen, Kiscsőszön a „Figurázó táncos”,
valamint a „Pajta Szólótáncosa”.
A tavaszi karantén ideje
alatt több száz táncegyüttes fogott össze, videofilmekkel „táncolták körbe a
Kárpát-medencét”. Ebben a
kezdeményezésben is részt
vett a Zöldág, a településről,
táncaikról szóló összeállí-

Fotóink a múlt évi karácsonyi gálán készültek
tás bekerült az országos
nívós válogatásba.
A trianoni évfordulónak
is üzenete volt a néptáncosok felé, a Zöldág főszervezője volt a helybeli megemlékezésnek, hirdették a
mag yarság összefogásának fontosságát – lélekben
együtt minden magyarral!
A nyári időszak egy háromhetes tábort hozott a fiataloknak, amikor igyekeztek bepótolni mindent,
mintha érezték volna az
őszi újabb lezárások közeledtét. Neves zenekarok
húzták a talpalávalót, és
vendégeskedtek olyan
táncművészeti végzettségű
szakemberek is, akik –
mint Baksai Réka is – az
alapokat Litéren sajátíthatták el. Nem csoda, hogy vis�szahúzza őket a szívük.
Csakúgy, mint Ertl Balázst
is, Ertl Pálné Marika néni
unokáját, aki szintén kiváló
eredményekkel büszkélkedhet, de említhetjük Kádár Ignác és Nagypál
Anett nevét, akik már a község lakójaként segítik az
egyesület tevékenységét.

A járvány második hulláma miatt sajnos csak online módon tudták megtartani november 14-én a IV.
Ertl Pálné Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozót,
azonban így is határon innen és túlról érkeztek részt
vevő csoportok.
Ezekről az értékekről, a
közösség fontos összetartó
erejéről beszélgettünk Anitával, miközben dagadt a
kovászos kenyér, az élet
egyik elengedhetetlen forrása. Mert neki minden perce a Zöldág, és a hagyományokat, ha most nem lehet
tánccal éltetni, akkor más

módon kell. Legnagyobb
sajnálatára elmarad a mindig várva-várt karácsonyi
gála is a járvány miatt. Ez
az év legfelemelőbb alkalma, amelynek során mind a
120 táncos átérezheti – no
és a népes hozzátartozók –,
hogy karácsony igazi lelkületét, a szeretet ünnepét a
közösséghez való tartozás,
ragaszkodás élteti.
Litéren a Zöldág teremtett egy nagy családot. Egy
lelkes és ünneplő családot!
Idén nem tudnak együtt ünnepelni, de mindannyian
várjuk a folytatást jövőre!
n GYŐRFI H. MARIANNA

„Istentől megáldott békés, boldog karácsonyt és
új esztendőt kíván a Zöldág apraja és nagyja a
község minden lakójának!”
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Népdalos átörökítés
példamutató módon

Idén a Mesenap hozott igazi sikert
A község közművelődésére, kulturális életére az idei évben rányomta bélyegét a járványügyi helyzettel összefüggő többhetes karanténidőszak
tavasszal és a késő őszi hónapokban. Fontos hagyományőrző rendezvények hiúsultak meg, és a meghatározó kulturális egyesületek, civil szervezetek programjai is sorra elmaradtak. Lugossy Zsuzsanna művelődésszervező tájékoztatta a Litéri Hírmondót az idei év eredményeiről.

A település kulturális
szakembere hangsúlyozta, általában az év első két
hónapjába n kevesebb
programot tudnak biztosítani, mivel a költségvetési
számok ebben az időszakban még nem ismertek. A
mag yar kultúra napján
idén Pintér Katalin néptáncoktató a Magyar Kultúra Lovagja-díjat, a Zöld
ág Tánceg yüttes vezetői
pedig az „Örökség serle-

ge” elismerést vehették át.
Március 13-tól kezdődött a
karanténidőszak, így a Litér –K i rá lyszentist vá n–
Sóly közötti Nemzetőr Emléktúra elmaradt. A nemzeti ünnepre való megemlékezés szűk körben, műsor nélkül zajlott. Varga
Mihály polgármester köszöntője után elhelyezték
az emlékezés koszorúit az
emlékműnél. Az áprilisra,
májusra, júniusra terve-

zett programok elmaradtak. Litérre is ellátogatott
a Petőfi Színház kis csapata a „Maradj otthon, majd
mi meg yünk!” kezdeményezéssel. Júliustól, amikor ismét lehetőség nyílt a
közösségi eseményekre,
öthetes gyermektábor vette kezdetét a művelődési
házban, augusztusban pedig Szent István király ünnepére emlékezett a közönség. A katolikus templomban az új kenyér megszentelését követően, a
Községháza előtti ünnepi
megemlékezés keretében
Varga Mihály polgármester és Bencze Éva jegyző
díszpolgári címet adományozott dr. Horváth Balázs címzetes főorvosnak.
A háziorvosi rendelő a
község vezetésének köszönhetően EKG-készülékkel gyarapodott, ennek
átadására is az ünnep keretén belül került sor.
Szeptemberben elindultak a művelődési ház csoportos foglalkozásai: a Kerekítő, a modern tánc, az
aerobik, az Egészségfejlesztési Iroda által biztosított torna, valamint a Zöld
ág alkalmai. Megvalósult a
Mogyoros-patak gyalogoshíd avatása, valamint külső szervezésben a Tárcsás
Piknik a Közparkban.
A művelődési ház honosította meg a községben a
Mesenapot, amely 2019ben valósult meg elsőként.
Sikert hozott, így, mivel e
napnak témája kimeríthetetlen, ebben az évben is
nagy lelkesedéssel láttak a
szervezéshez, hogy a magyar népmese napja alkalmából ismét megmozgasson kicsiket és nagyokat
egyaránt. Közel százhúszan csatlakoztak a programhoz, főképpen családok, hiszen a felnőttek is
megtalálták örömüket egyrészt a nekik szóló, Németh
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a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny Veszprém megyei döntőjében kiemelt arany helyezést ért el. Felkészítését
nagynénje, Baksa Kata segítette. Ők vallanak arról, mit jelent számukra az éneklés, mit jelent(ett) a közös munka.

Anikó mesepedagógus által megvalósított előadás
alkalmával, másrészt a
hétvégi mesetúrán. Mivel a
mese műfaja eredetileg felnőtteknek szólt, így minden évben külön figyelmet
fordítanak az e korosztálynak szóló programelemre
is. Voltak, akik Veszprémből vagy a környező falvakból érkeztek a különleges
családi rendezvényre. Sor
került a Mesekuckók és a
litéri Mesetúra felavatására is.
Lugossy Zsuzsanna szívesen szólt a közösségi ös�-

szefogás által, önkéntes
erőből létrejött, fából készült kis búvóhelyekről,
amelyekben mind-mind
mesék laknak. Lehet cserélgetni meséket, a bennük
rejlő apróságokat, kincseket. Térképek jelzik a többi
Mesekuckó helyét és az útvonalat. Egységes mesetúrajelzések vannak a három
km-es útvonal mentén úgy
a faluban, mint az erdei
szakaszon.
A lelkes önkéntes készítőknek köszönhetően három mesekuckó található a
faluban, három az erdei
túraszakaszon, egy pedig a
Közparkban. A szervezők
célja, hogy mozduljanak ki
az emberek, túrázzanak,
sétáljanak a gyerekekkel
minél többet a természetben, miközben változatos,
családépítő élményekben
lehet részük, amit ők maguk is folyamatosan formálhatnak.
A művelődési ház szakembere kiemelte, és ezúton
is felhívja a figyelmet arra,

hogy lehet továbbra is csatlakozni e játékos kezdeményezéshez, a Mesetúra útvonala előzetes egyeztetés
alapján bővíthető. Szívesen
fogadják mindazokat, akik
kedvet éreznek Mesekuckók készítéséhez a jövő évi
mesenapra. Jelentkezni
Lugossy Zsuzsa művelődésszervezőnél lehet. Egyúttal kéri a lakosságot, vigyázzanak ezekre a mesés
kincsekre. Ha valaki hiányt, rongálást vagy épp
ellenkezőleg: csodát észlel,
jelezze személyesen vagy a
Mesetúra-Litér Facebook-
oldalán.
A község kulturális programjairól a művelődési ház
közösségi oldalán – Ertl
Pálné Művelődési Ház/Facebook – tájékoztatják
rendszeresen a község lakóit, továbbá a község weboldalán és a Facebook-oldalán is megtalálják az információkat. Az a tapasz-

talat, hogy követik is ezeket a felületeket az emberek, ám az érdeklődés, a
nyitottság a közművelődési
programok iránt még fejleszthető.
Az idei advent másként
alakult, mint a korábbi
években, hiszen a közös
programokat, közösségi
hagyományokat mellőzni
kellett. Az adventvasárnapi gyertyagyújtásokat meseolvasás kíséretében online közvetítette a művelődési ház, H-Takács Edit
közreműködésével. Az Adventi Ablakok program ismét talált lelkes díszítőket
és ablakvadászokat is. A
Dózsa György úton kihelyezett adventi koszorú mellett – mely Blanzs Műhelyének jóvoltából készült – adventi naptár jelleggel december 1–24. között a gyerekeket folytatásos mesékkel ajándékozták meg.
n GYŐRFI H. MARIANNA

– Mi volt az indíttatás, kal ringatja álomba a
hogyan született meg az gyerkőceit.
elhatározás, hogy Zsófi induljon a versenyen?
– Hogyan történt a felkészülés? Türelmes oktató
– Zsófi pici korától fogva Kata?

szépen, tisztán énekel, és
amikor egyik alkalommal
mentem a Hangvillába Dúdolót tartani, megkérdeztem tőle, lenne-e kedve velem jönni, hiszen vele egykorú lányok járnak hozzám népdalokat tanulni,
biztos jól érezné magát. A
tanítványaim nemcsak
egyénileg, hanem csoportosan is (énekegyüttes formában) énekelnek a versenyeken. A közös alkalmak
fontosak, hogy egy gyermek vagy felnőtt szeressen énekelni. És ez nem
csak a népdaléneklésre
igaz. A versenyeken egymást erősítik, és így már a
szólóéneklés sem ijesztő
annyira számukra.

– Zsófi, te mennyire ismerted Kata népdaléneklési tehetségét, az elért
eredményeit? Mit jelentettek ezek a család számára?

– Nagyon sokat készültünk a versenyre. Rengeteg
időt és gyakorlást fektettünk bele, hogy a legjobban
sikerüljön. Kata szerintem
mindenkivel türelmes, na-

gyon figyelmes, nagyon
odateszi magát. Én szívem
szerint örülök, hogy ilyen
családtagom van, és még a
tanítványa is lehetek.

– Mit jelent mindkettőtök számára a népdal
éneklés? Mit adott ez a verseny? Még jobban elmélyült a kapcsolatotok? Milyen tervek fogalmazódtak
– Milyen tanítvány Zsófi? meg a jövőre vonatkozóA verseny bebizonyította, an?
hogy továbbviszi a családi
tradíciót.
– Kata: A népdalok, a

– Már kicsi korom óta
tudtam, hog y kedves
nagynéném nagyon tehetséges énekes, és más dolgokban is nagyon jó.

– Zsófi nagyon ügyes és
érzékeny. Pillanatok alatt
megtanulja a dalokat, főleg azokat, amelyek tetszenek neki. Biztos vagyok benne, hogy az éneklés és a dalok szeretete
végéig az élete része lesz,
és remélem, ha majd anyuka lesz, ezekkel a dalok-

tánc és a magyar népi hagyományok szeretete, ismerete óvodáskorom óta
része a hétköznapjaimnak,
még a munkámban is nagy
szerepet játszik. Természetesen az oktatással még
több élményt, szeretetet és
megbecsülést kapok, hiszen leírhatatlan az az érzés, amikor a tanítványok

a színpadról le-lepillantva
engem keresnek a szemükkel, várják a mosolyt, a
megerősítő bólintást.
Zsófival mindig is szoros
kötődés volt közöttünk,
mert két fiútestvér mellett
nem egyszerű egyedüli
lányként felnőni. A közös
éneklés mondhatni még rátett egy lapáttal. Remélem,
nem kerül el messze kollégiumba középiskolai tanul-

mányi idejére, de ha mégis,
akkor sem kell elszakadnia a népdalénekléstől, hiszen most is online tartjuk
a kapcsolatot, amíg nem
találkozhatunk személyesen a Dúdoló tagjaival. A
jövő év, remélem, vírusmentesebb lesz és megrendezik a szokásos tavaszi
versenyeket, minősítőket,
amelyekre természetesen
készülünk és megyünk.
– Zsófi: A népdaléneklés
most csak egy hobbi, de
később ez biztos változik.
A verseny lehetőséget
adott arra, hogy még többet foglalkozzam az énekléssel. Különleges kapcsolatom van Katával, sokszor anyaként tekintek rá.
A jövővel kapcsolatos terveim most alakulnak, szerintem mindig lesz helye
benne az éneklésnek.
n GYHM
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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 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
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 előzetes telefonos konzultációt
követően kerüljön sor!
ORVOSI ÜGYELET
INTER-AMBULANCE
Egészségügyi Szolgáltató
Zrt.
Balatonalmádi Egészségház
Petőfi Sándor u. 2–4.
Hétfő–péntek:
16.00–08.00 óráig
Hétvégén és ünnepnapon:
08.00–08.00 óráig
Telefonszám: 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

krónika

2020. december 18.

Tisztelt Lakosság!
A Kormány 474/2020. (X. 30.) Korm. rendeletében döntött,
hogy 2021. január 1-jétől országszerte tilos lesz az avar
és kerti hulladék égetése a levegő minőségének javítása,
a lakosság egészségének védelme érdekében.
Önkormányzatunk ennek megfelelően november hónapban módosította hatályos helyi rendeletét, és megtiltotta
az avar és kerti hulladék égetését 2021. január 1-jétől.
2020. december 2-án megjelent a Kormány 550/2020.
(XII.2.) Korm. rendelete, amely törölte az égetésre vonatkozó korábbi tilalmat.
Fentiek alapján Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tavaszi időszakban újra tárgyalja a környezetvédelemről szóló rendeletét. Az új rendelet megalkotásáig
tilos a kerti avar és hulladékégetés.
Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és
kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni. A komposztálás mellett az ártalmatlanítás történhet a szervezett hulladékgyűjtés keretében történő szállítással is, a szolgáltatást végző Depónia
NKft. továbbra is házhoz menő zöldhulladékgyűjtést végez, valamint január hónapban a karácsonyfák begyűjtését is elvégzi az éves hulladéknaptárban megjelölt napokon. Pontos információk megtalálhatók a www.deponia.
hu weboldalon, a településkeresőben Litér települést kiválasztva.
Felhívom a figyelmet, hogy az Eperfa utcai temető mögötti lezárt területen TILOS a zöldhulladék és minden egyéb
hulladék lerakása. Az illegális módon lerakott hulladék
szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Aki ezt megszegi, köztisztasági szabálysértést követ el, pénzbírsággal sújtható. Mindemellett
az illegális hulladéklerakás cselekménye szabadságvesztéssel is büntethető!
Tájékoztatom a lakosságot, vizsgáljuk egy zöldhulladék-lerakó udvar kialakításának lehetőségét a jövő évben.
Amennyiben sikerül ennek megvalósítása, természetesen
a lakosság tájékoztatása meg fog történni.
Kérem mindenkit, hogy az ingatlana vonatkozásában a
megfelelő, szabályos hulladékkezelésről, ártalmatlanításról gondoskodni szíveskedjen!
Litér, 2020. december 10.
Bencze Éva jegyző

Gólyahír
Településünk legfiatalabb lakói:

Gruber Hanna Barbara
Édesanyja:
Gruber Henriett
Született: 2020. szeptember 5.

Kapornaki Nimród
Édesanyja:
Kapornaki Tünde
Született: 2020. november 24.

Lampert Kristóf Vajk
Édesanyja:
Lampertné Hesz Georgina
Született: 2020. október 22.

Silye Janka
Édesanyja:
Silye-Jakab Boglárka
Született: 2020. november 17.

Szabó Kristóf
Édesanyja:
Szabóné Bacsa Beatrix
Született: 2020. november 22.

Környezettudatosan Litéren is!
November 4–6. között a
Termelői Piacon vehették át a
lakosok az új, szelektív gyűjtőedényeket. Ettől kezdve a
környezettudatosság új szintjére lépett a község.
A vegyes hulladékgyűjtőkben olyan háztartásokban keletkező fontos és
hasznos anyagok vesznek
el, amelyek kikerülnek a
körforgásból, és ezáltal komoly környezetterhelést jelentenek. Szelektíven gyűjtve azonban számos feleslegessé vált hulladék másodnyersanyagként hasznosítható. Ezt a célt kívánja megvalósítani a községben a
hulladékszállítással megbízott szervezet, az önkor-

mányzat törekvéseivel összhangban.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít –
a november első napjaiban
történő átadástól számítva –
egy-egy db új, tájékoztató
matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt,
amelybe a szelektíven gyűjtött hulladékot kell elhelyezni.
Az elkülönítetten gyűjtött,
hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra. A lakosság teendője, hogy az adott napokon

kihelyezzék az ingatlanuk elé
az edényzetet, továbbá gondoskodjanak a rendeltetésszerű használatáról.
A lakosok jelentős százaléka a megjelölt napokon átvette a gyűjtőedényeket Az új
edényben kizárólag az alábbi
hulladákok helyezhetők el:
műanyag üdítős, ásványvizes
(PET) palackok; műanyag
kozmetikai és tisztítószeres
flakonok; többrétegű italos
(tejes, gyümölcsleves) kartondobozok; fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok, alufólia, fémtálcák,
fém zárókupakok; nem kötegelhető papír hulladék.
Kéri a szolgáltató – a Depónia Nonprofit Kft. –, hogy

a műanyag és fémpalackokat, flakonokat, többrétegű
italos kartondobozokat kiöblítve, kupak nélkül, kilapítva rakják a gyűjtőbe, így
kevesebb helyet igényel. Az
újságpapírt, prospektusokat, irodai papírokat, géppapírt, papírzacskókat, kartondobozokat ne helyezzék
a szelektív kukába, hanem
kötegeljék és tegyék az
edény mellé a szállítási napokon úgy, hogy az a forgalmat ne zavarja és ne szóródhasson szét! A vegyes települési hulladékot továbbra
is az eddig használt, meglévő edényzetben gyűjtsék a
lakosok!
n GYHM

