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Litér 2020. évi költségvetése
Járda-, iskola-, ivóvízhálózat- és templomfelújítás is szerepel az önkormányzat idei tervei között 2. oldal

Sokakat érdekelt az első alkalommal
megrendezett litéri vállalkozói fórum

Ajánló

Bepillantás a litéri
óvodások és
iskolások életébe

Képriportunk farsangról,
versenyekről és egyéb
programokról a tél végi,
tavasz eleji időszakban.
n 2. oldal


Élénk érdeklődés övezte az első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal életre hívott litéri vállalkozói fórumot márciusban.
Az eseményen Varga Mihály polgármester köszöntőjét követően a vállalkozások képviselői lehetőséget kaptak a bemutatkozásra,
illetve Litér jövőjéről is kerekasztal-beszélgetést folytattak a részt vevő cégek képviselői a polgármesterrel. A rendezvény fő célja az
volt, hogy a helyben élő és tevékenykedő vállalkozók, munkáltatók közelebbről is megismerhessék egymást, illetve kifejthessék, hogy
milyen gazdasági és munkaerőpiaci lépéseket tartanának fontosnak a közeljövőben

Koszorúzás március 15-én

Településünkön a járványveszély korlátozásai miatt a március 15-ére hirdetett Nemzetőr emléktúra elmaradt. Az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc hőseire Varga Mihály
polgármester rövid köszöntőjét követően ünnepi műsor nélkül, néhány civil szervezet és intézmény részvételével, koszorúk elhelyezésével, családias körben emlékeztünk

A magyar kultúra napját ünnepeltük
Az idei évben a magyar
kultúra napját a művelődési házban együtt ünnepelte
a nyugdíjasklub, az idősek
klubjának tagjai a falu lakóival. Az ünnepi műsorban elhangzott Kölcsey
Ferenc Himnusz című ódája, a tél végét váró vers-ös�szeállítás Márta Attila
emlékezetes előadásában,
valamint Baksa Kata szép
népdalcsokra után a Zöldág Táncegyüttes Ifjúsági
Csoport táncában gyönyörködhettünk.
A műsor során köszöntötte Varga Mihály polgármester úr és Bencze Éva
jegyző asszony a Magyar
Kultúra Lovagja címmel ki-

tüntetett, országos elis- ge” elismerést nyert Zöldmertséget kapott Pin- ág Táncegyüttes vezetőit,
tér Katalin tanítónőt, va- képviselőit.
n Petresné Marika
lamint az „Örökség serle-
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Amikor a felnőtt is újra gyermek lehet

Terítéken Litér 2020. évi költségvetése

Farsang a Csivitelő Óvodában
és Bölcsődében

A település 2020.
évi költségvetéséről
tárgyalt Litér Község
Önkormányzatának
pénzügyi, gazdasági
és településfejlesztési
bizottsága február
végén.

Idén is, mint minden év februárjában, ellepték az óvodát
a boszorkák, oroszlánok,
macskák, egerek, szuperhősök és királylányok.
Meg tartotta farsang i
mulatságát a litéri óvoda és
bölcsőde, amelyre a szülők
is hivatalosak voltak. Ezen
a napon az óvónők és a dajkák is jelmezbe bújnak, és
színes programot kínálnak
a családok részére. A cso-

portszobákban ügyességi
játékokkal, mókás versenyfeladatokkal, közös
tánccal farsangolhattak az
érdeklődők. Az alkalomhoz illő tízórairól sem feledkeztek meg, ami természetesen a farsangi fánk
volt. Az intézmény egyik
olyan rendezvénye ez, ahol
a szülők és gyermekeik egy
vidám, tartalmas délelőttön vehetnek részt.

EDISON robotprogramozási
bemutató és
verseny

Fajfelismerés és fotózás

Az ülést Lukáts Gábor, a
pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési bizottság
elnöke nyitotta meg. A bizottság jelen lévő tagjait a
polgármester szóban is tájékoztatta.
Tervek a Bajcsy-Zsi
linszky Endre utca felújításáról
Varga Mihály a költségvetési rendelet tárgyalásakor a Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca vonatkozásában arra kérte a bizottság
tagjait, hogy támogassák a
járda felújítását célzó terveket. Elmondta, hog y
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítése valósul meg a település külterületén a Kenderesi út mentén, majd a 72. számú főút
alatt átfúrással és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában a Bem József utcai kereszteződésig, majd onnan
a községházáig tartó szakaszon. Az optikai távközlési hálózatfektetési munkálatok alapvetően a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
tekintetében a meglévő betonlapok felbontásával,
majd ezt követően sávos
helyreállítással, a betonla-

pok visszahelyezésével valósulnának meg az MVM
Net Zrt. beruházásában. A
polgármester elmondta:
felmerült az igény, hogy a
sávos helyreállítás helyett
az érintett nyomvonalon
saját forrásból a gyalogos
járdát térkőburkolattal lássák el. – Árajánlatokat kértünk be a járdatérkövezés
munkadíjára vonatkozóan,
a munkavégzéshez szükséges anyagköltséget Litér
Község Önkormányzata
biztosítja – tájékoztatott a
polgármester.

A pénzüg yi, gazdasági
és településfejlesztési bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra javasolta
Litér Község Ön kor mányzata Képviselő-testületének a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca felújítását.
A katolikus templom
ablakfelújításának támogatása
A bizottság tárgyalta a
katolikus templom ablakfelújításához benyújtott
kérelmet is. Elhangzott: a
Balatonfűzfői Római Ka-

tolikus Plébánia támogatási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz a litéri
katolikus templom ablakcseréjével kapcsolatban.
Az előzetes kalkuláció
szerint 650–700 000 forintba kerülne a javítás. A
bizottság tag jai végül 7
igen szavazattal és eg y
tartózkodással elfogadásra javasolták a képviselőtestület felé a Balatonfűzfői Római Katolikus Plébánia ablakcseréjének
bruttó 350 000 forintos támogatását.

A pénzügyi, gazdasági
és településfejlesztési bizottság 8 igen szavazattal
elfogadásra javasolta a testületnek az önkormányzat
2020. évre vonatkozó költség vetési határozatát is,
mintegy 918 104 010 forint
bevételi és kiadási összeggel. Egyebek mellett ebből
20 000 000 forint ráfordítást javasoltak a Litéri Református Általános Iskola
felújítására, va lamint
14 975 396 forintot az ivóvízhálózat felújítására.
n Sz. R.

V. Húshagyókeddi Palacsintaforgató Verseny
2020. február 25-én tartottuk immár hagyományos
(negyedik) palacsintaforgató versenyünket. A helyszín
változott, mert kellemes és

kényelmes körülmények között, megújult tankonyhánkon fogadtuk a 22–25 ringbe
szálló játékost, illetve nézőként a 2. osztályosokat.

Litéri Hírmondó
Időszakos kiadvány
a Maraton Lapcsoport tagja

IMPRESSZUM:

Hála a szülői munkaközösségnek, volt sok tészta
és kész palacsinta is, senki
sem maradt éhen. A hangsúly a korábbi évekhez ké-

pest a többszörös megforgatáson volt, egy-egy palacsinta a 3 legüg yesebb
versenyző serpenyőjéből
1000-nél is többször repült

a levegőbe! Szívből gratulálunk diákjainknak! Találkozunk jövőre ugyanitt,
nehezített feltételekkel!
n Gyenes Viktor

Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Lapigazgató: Tremmer Tamás Felelős szerkesztő: Szauder Rita
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.

2020. február 26-án a
6. és a 8. osztályos diákjaink vehettek részt
B ol e r a c z k i Mi kl ó s
(Pannon Eg yetem, Mérnöki Kar, Gépészmérnöki Intézet) tanár úr
előadásán és EDISON
robotprogramozási bemutatóján. A bemutató
részeként meghirdett ü k i skolá n kba n a
programozási versenyt,
amelyre kétfős csapatok jelentkezését várjuk, a fődíj pedig nem
más lesz, mint eg y igazi
EDISON robot! A felajánlást és a szervezést
ezúton is köszönjük dr.
Gyurika István tanszékvezető docens úrnak, az előadást pedig
Miklósnak! Diákjaink
sok új és érdekes információval gazdagodtak
a robotok és a programozás világát tekintve,
bízun k benne, hog y
kedvet kaptak eg y kis
robotikához!
n Gyenes Viktor

Iskolánk 8. osztályos
diákja, Vidics Ádám a
tavalyi évben eg y fotóversenyen vett részt,
ahol a Mag yarországon
előforduló fajokról készített saját fotót kellett feltölteni. A verseny pikantériája, hogy a képen látható fajokat meg is kellet
határozni és csak azt a
képet fogadták el a versenyben, amelyet pontosan meg is határozott a
feltöltője, így Ádám is. A
verseny célja nem a profi
képminőség volt, hanem
a versenyző fajismeretének bővítése.
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Nőnapi programok, kellemes illatok

Megtelt dolgos kezekkel, színekkel és illatokkal
a művelődési ház előcsarnoka: színes fürdősók, fürdőbomba, házi szappan is
készült a nőnapi szappankészítő workshopon.
A hölgyek és a gyerekek
is lelkesen készítették
Bankó Magda irányítása

Az elkészült képeket a
versenyzőknek fel kellett
tölteni a fajbook.hu
oldara, ahol ellenőrizték
és folyamatosan frissítették a verseny állását (a
legtöbb fajt feltöltő versenyzők rangsorában).
Ádám a versenyre kb.
150 faj saját készítésű képét töltötte fel. A versenyen több mint 3600 versenyző indult és Ádám a
11. helyen végzett.
Teljesítményéhez szívből gratulálunk! Csak így
tovább!
n Spengler András,
literirefiskola.hu

alatt a kényeztető fürdőszobai kellékeket. A másnapi Aromazsúron Dudás
Zsanett és Udvardi Zsuzsa, a természetes gyógymódok szakértői, valamint
Nagypál Anett jóvoltából
terápiás gyógyító illóolajokat próbálhattak ki a
résztvevők. Megtudhatták,

hogy honnan származnak
a világon a legjobb minőségű gyógynövénykivonatok
és olajok. Mindenki megkóstolhatta a citromolajos
vizet és megismerhette a
különböző illóolajfajtákat,
illetve ezek gyógyító hatásait, mindennapi használatukat.

„Itthonról Otthonra” – A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara programja
iskolánkban

2020. március 10-én a
Nemzet Agrárgazdasági Kamara „Itthonról Otthonra”
programja látogatott iskolánkba, hogy két izgalmas és
érdekes előadás keretében a
diákok bepillantást nyerhessenek az Agrárkamara munkájába és abba a folyamatba,
hogy hogyan kerül mindennap élelmiszer az asztalunkra, miért érdemes helyi termelőktől, helyi termékeket
vásárolni és fogyasztani. A
NAK kabinetfőnöke – Szedlák Attila úr – előadását követően Süle Katalin alelnök
asszony tartott mindezen
gondolatokról átfogó előadást, amelyet diákjaink érdeklődéssel hallgattak. Az

elméleti információkat követően a gyakorlat oldaláról
közelítve helyi termelőktől
származó élelmiszereket
kóstolhattak diákjaink: sonkát, kolbászt, tojást, tarját,
4-féle sajtot és természetesen
zöldség és kenyér is járt a
kóstoló mellé! Jóízűen és
gyorsan fogytak a falatok,
mindenki talált az ízlésének
megfelelőt, így diákjaink biztosan tanúsíthatják, hogy a
helyi termelők termékei finomak és egészségesek, vásároljuk tehát ezeket! Köszönjük a Nemzet Agrárgazdasági Kamarának a szervezést
és a program megvalósítását!
n Gyenes Viktor
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Tisztelt Ebtartók!
Mint azt már a korábbi
években is jeleztük, a települési önkormányzat
feladatai közé tartozik
az ebek összeírása.
Ismételten szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nyilvántartásba szereplő adatok változása esetén
(az eb tartási helye
megváltozik, elpusztul) az ebtartót bejelentési kötelezettség
terheli! Továbbá kérem, amennyiben az
eb oltása nem Litér településen történt, úgy
azt is szíveskedjenek
Hivatalunk felé jelezni.
Továbbá szeretném
önöket tájékoztatni a település belterületén a
kóbor állatok befogásá-

Álláshirdetés

ról. Ezen esetekben a Hivatalhoz megtett lakossági bejelentések után a
közterületeken felügyelet nélkül tartózkodó, kóborló állatok gyepmesteri intézkedéssel ebren
dészeti telepre kerülnek
beszállításra. A befogás
csak akkor vezet eredményre, ha a kóbor eb
tartózkodási helye jól
meghatározott, az állat
ténylegesen fellelhető.
Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a
tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és
elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.
n Bencze Éva jegyző

Tájékoztatás a szabálysértés
miatt eljáró hatóságokat
2020. március 1-jétől érintő
hatásköri változásokról
A Belügyminisztérium
tájékoztatása alapján a
kormányhivatalok járási
hivatalaira, valamint a fővárosi kerületi hivatalokra telepített általános szabálysértési hatósági jogkör 2020. február 29. napjával megszűnt.
2020. március 1-jétől a
2012. évi II. törvény (szabálysértési törvény) értelmében általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok
ellátására kijelölt szervei
járnak el.

Fentieken túl, a szabálysértési törvény 38. §
(2) és (3) bekezdése értelmében szabálysértési
hatóság jogkörben járhat el a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal feladat- és
hatáskörrel rendelkező
szerve, a kormány által
kijelölt szerv, valamint
az egészségüg yi államigazgatási szer v is. A
szabálysértési elzárással büntethető, valamint
a Szabs. tv-ben meghatározott szabálysértések miatt első fokon továbbra is a járásbíróságok járnak el.
n Bencze Éva jegyző

Lakossági felhívás parkolásról!
Ismételten felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy ahol lehetőség van és biztosított a
gépjármű lakótelken
belüli elhelyezése, gépjárművüket ott szíveskedjenek tárolni, ne a te-

2020. március 27.

lepülés közútjain, akadályozva ezzel a közlekedést.
Eg y üttműködésüket
megköszönjük!
n Varga Mihály s.k.
Litér Község
Polgármestere

TANÍTÓ munkakör betöltésére
Munkavégzés helye: Litéri Református szükség esetén tanulószobai feladat elÁltalános Iskola, 8196 Litér, Petőfi utca látása.
8. (Veszprém megye)
A pályázat benyújtásának módja:
Foglalkoztatás jellege: Teljes munka- Elektronikus úton Gyenes Viktor igazgaidő.
tónak címezve az igazgato.literiskola@
gmail.com címre.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: általános iskolai oktatás-neve- A pályázattal kapcsolatban további
lés rendszerében (1–4. osztályokban) a információ kérhető:
végzettség(ek)nek megfelelő órarend Gyenes Viktor igazgatótól
szerinti tanítása egész napos iskola- igazgato.literiskola@gmail.com
rendszerben, korrepetálás, tehetség- 06-30/565-8766
gondozás, felzárkóztatás, osztályfőnöki Bővebb információ iskolánkról, a min(osztálytanítói) feladatok ellátása, dennapi életünkről: literirefiskola.hu
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, illetve
eredménytelenné nyilvánítására!

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG FELHÍVÁSA!
NE VÁLJON CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ!
Az új koronavírus által terjesztett járvány
miatt a sebészeti maszkok és más orvosi
segédeszközök iránt megnövekedett a kereslet, és egyre nehezebb ezek beszerzése. Ezzel
egyidejűleg megjelentek az olyan értékesítők,
akik weboldalakon, közösségi oldalakon és
e-mail címeken kínálják ezeket az árucikkeket megvételre. A gyanútlan vásárlók a megrendelés után azonban a terméket sem kapják kézhez, a pénzüket sem tudják visszaszerezni.
A csalók telefonon is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi
válsághelyzetet, és klinikai vagy kórházi dolgozóknak kiadva magukat arra hivatkoznak,
hogy a sértett hozzátartozója megfertőződött, az orvosi ellátásának költségeit viszont
ki kell fizetni. Egy másik módszer, ahol személyesen „vírusteszt” elvégzését vagy a lakás/ház „fertőtlenítését” ajánlják fel, miközben a lakásba bejutva az értékeiket eltulajdonítják!
Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és
aggodalmakat használják ki, amelyeket a
COVID-19 kelt az önmaguk és szeretteik
egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal
megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.
Mindig tartsa szem előtt:
ha a megbetegedés tüneteit észleli magán,
forduljon telefonon keresztül a (házi)orvoshoz! A koronavírus-fertőzés kimutatására
szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg
kizárólag állami egészségügyi ellátórendszerben végeznek;
a koronavírus-fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így
az sem a gyógyászati segédeszközboltokban,
sem telefonon vagy személyesen nem kapható;

semmilyen körülmények között ne engedjen be a lakásába idegen személyeket;
a vásárlás módjától függetlenül ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy
valódiságát;
a csalók szándékosan megtévesztő, a valódihoz a megszólalásig hasonlító weboldalakat
hoznak létre, ne kattintson rá;
vásárlás előtt mindig ellenőrizze a cég értékeléseit az interneten;
ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg
olyan csatolmányt, amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól érkezett;
fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak vagy
egészségügyi vizsgálat címén személyes adatait kérik, a legálisan működő egészségügyi
szervezetek általában nem így veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel;
amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává
vált, értesítse azonnal a rendőrséget, valamint a számlavezető bankját a későbbi kártalanítása érdekében!
FORDÍTSON FOKOZOTT FIGYELMET
AZ IDŐS HOZZÁTARTOZÓIRA, ISMERŐSEIRE ÉS TÁJÉKOZTASSA ŐKET A FENTIEKRŐL!
A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból! A
https://koronavirus.gov.hu/ és a https://
www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden
információt megtalálhat a járvánnyal
kapcsolatban.
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4–6.
Tel.: (06 88) 438-711, +36 30 278 2217
ugyeletbalatonalmadirk@veszprem.police.hu
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Tájékoztató szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változásáról
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének tájékoztatója alapján az alábbiakra szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság
figyelmét:
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, mert a
száraz aljnövényzetben és
avarban könnyen, gyorsan
terjed a tűz. Kockázatot jelent az emberek gondatlansága is, a szabadban keletkezett tüzek 99%-át emberek okozzák.
Szabadtéri tűzgyújtás
és megelőzés szabályai:
Az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet alapján
2020. január 22. napjától általában tilos szabadon
égetni, kivéve ott, ahol jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltétellel megengedik.

Amennyiben jogszabály
másképp nem rendelkezik,
az ingatlan tulajdonosa,
használója köteles a területet éghető hulladéktól és
további hasznosításra nem
kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani.
Belterületen csak abban
az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet szabályozza. Településünk vonatkozásában a kerti hulladék
égetése az alábbiak szerint
végezhető: Kerti hulladékot
szeptember 1. és április 30.
között, szélcsendes időben
hétfőtől-szombatig 17002000 óra között lehet
égetni. A település teljes

közigazgatási területén
vasárnap és ünnepnap tilos a kerti hulladék égetése.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság részére történő írásos bejelentést követően legfeljebb
10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját,
terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi
számmal megadott helyét
annak megkezdése előtt 5
nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szervéhez
elektronikus formában, a
vesz prem.m k i@kat ved.
gov.hu címre kell bejelenteni.
Irányított égetés során
a tűz nem hagyható őrizetlenül, ha az égetés megtörtént, azonnal el kell oltani,
a helyszínt gondosan át

kell vizsgálni. Tarlóégetés,
valamint a lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése irányítottan történhet.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a
tűzön történő sütés-főzés,
a tűz állandó felügyelete
mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen
akkor sem megengedett a
tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A tájékoztató teljes szövege a www.liter.hu oldalon megtalálható.
n Bencze Éva jegyző

Fogadják meg a Balatonalmádi Rendőrkapitányság megelőzési tanácsait!

Vigyázat, unokázós csalók!
Veszprém megyében 2018-ban és 2019 első felében nem követtek
el úgynevezett unokázós módszerrel csalás bűncselekményt idős
személyek sérelmére. Azonban a Veszprémi és az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területén tavaly év végén, míg a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén ez év elején történtek ilyen
bűncselekmények, továbbá az elmúlt napokban több bejelentés is
érkezett a rendőrségre az unokázós csalókkal kapcsolatban.
Ezen bűncselekmények
esetében a megelőzésnek
kiemelt jelentősége van.
Cél, hogy a hívott fél felismerje, hogy vélhetően csalás áldozatává válhat.
Az elkövetők szinte minden esetben vezetékes telefonon, telefonköny v
alapján és véletlenszerűen
hívják fel a kiszemelt áldozatokat. Jellemzően az
idős – hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes éveikben járó – egyedül élő emberek a célpontjaik. Előfordul, hogy a lakókörnyezetében kérdezősködnek
lehetséges áldozatuk élet-

koráról vagy arról, hogy
egyedül élnek-e, ám vannak esetek, amikor a közösségi oldalakon megadott információkat felhasználva teszik hihetőbbé történetüket. Legtöbbször a megtévesztő ok az,
hogy az unoka vagy valamely hozzátartozó balesetet szenvedett, és az okozott károk rendezése miatt pedig pénzre van szüksége. A közvetlen találkozás alkalmával azonban
könnyen kiderülne, hogy
nem ő az, így rendszerint
valamelyik ismerősét küldi a pénzért.

A rendőrség arra kéri
az idősek családját, közvetlen ismerőseit, hog y
figyelmeztessék rokonukat a fentiekhez hasonló
történetekre, bűnelkövetési módszerekre és a
megelőzési lehetőségekre.
A Veszprém Meg yei
Rendőr-főkapitányság az
alábbiakat tanácsolja,
hogy ne váljanak áldozattá az idősek:
Gondolják végig, hogy
mennyire életszerű a hívó
által telefonon elmondott
történet! Ellenőrizzék annak valóságtartalmát!

Ha tehetik visszakérdezéssel, konkrét kérdésekkel próbálják meg azonosítani, ellenőrizni a telefonálót!
Hívják fel azt a személyt
(az Önök által ismert telefonszámon), akire hivatkozva telefonáltak! Ha
nem érik el vagy nem veszi
fel a telefont, úgy ne gondoljanak a legrosszabbra.
Hívják fel valamelyik közeli hozzátartozóját, ismerősét (például: édesanyja,
házastársa, barátnője,
testvére), és rajta keresztül tisztázzák a történteket!
Fontos, hogy az időseknél mindig kéznél legyenek a családtagok telefonszámai, amelyeket azonnal hívni tudnak a fentihez hasonló helyzetben.
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget!
Ne beszéljenek idegenek
előtt, nyilvános helyen

magánügyeikről, hiszen
ezeket az információkat a
bűnelkövetők felhasználhatják!
Ne nyissanak ajtót ismeretlen személyeknek, és
bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénz, értéket!
Gyanús idegenek látogatása esetén igyekezzenek megjegyezni személyleírását, gépkocsijuk
rendszámát!
Ha mégis bűncselekmény áldozatává válnak,
azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!
Ezeknek a tanácsoknak
a betartásával, illetve az
idősekkel való folyamatos
kapcsolattartással, beszélgetéssel, az egymásra
való odafigyeléssel többnyire megelőzhető, hogy a
bűnözők visszaéljenek a
gondoskodó szeretettel.
n Stanka Mária r.
őrnagy
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Március közepétől otthonukban tanulnak a gyerekek – Még a zenei oktatás is kivitelezhető

Távoktatás és otthontanulás
– Volt-e bármilyen megkötés, előírás az új oktatási módszerről vagy egyénileg alakították ki azt a pedagógusokkal?
– Nem volt megkötés, azok
az iskolák, amelyek már korábban is alkalmazták az
oktatásban az online KRÉTA rendszert (ami többek
között a hagyományos naplót
és ellenőrzőt is helyettesíti –
a szerk.), ott természetesen
azt preferálták, hogy a tananyag kiadása is ezen a
rendszeren keresztül történjen. Mivel azonban mi nem
ezt a rendszert használtuk,
úgy döntöttünk, hogy a
Google Classroom alkalmazást fogjuk használni. Ez
gyakorlatilag a szülők jelentős részének, aki rendelkezik gmailes postafiókkal, ingyenes szolgáltatás.

– Nem okozott nehézséget
senkinek a program használata?
Könnyen és jól kezelhető
program, másodiktól nyolcadik osztályig használjuk

minden osztályban. Elsősöknél nem tudjuk, mert az első
osztály pedagógiai szempontból különlegesen nehéz,
ráadásul december óta már
olyan magas volt a hiányzási
arány az első osztályos gyerekeknél,
hogy a tanító néniknek alapból át kellett állniuk egyfajta
digitális kommunikációra a szülőkkel.
A tanító nénik tehát
már akkor használtak valamilyen kamerás chat alkalmazást, hogy meghallgassák a gyereket ahogy olvas,
ahogy gyakorol,
vag y segítettek
neki a matematika
feladatokban. Nekik így adott volt
már egy ilyen félig
működő digitalizált rendszerük, amit most tulajdonképpen visznek tovább. Ezt azért
is támogattam, mert az első
osztály egy nagyon speciális
csoport, de abban a szerencsés időszakban vagyunk,
hogy mostanra már az ös�-

Kedves Litériek!
A Litéri Fiatalok Egyesülete létrehozta a Litéri Szolidáris
Akciócsoportot, hogy támogassa a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került családokat. Várjuk a segítő szándékú litériek jelentkezését, akik készek segíteni a következő
feladatokban:
-idős, vírusveszélynek fokozottan kitett személyek bevásárlásának elvégzése
-napközbeni gyermekfelügyelet biztosítása.
Akinek segítségre van szüksége, vagy tud ilyenről a környezetében (szomszéd, rokon, stb., akinek esetleg nincsen internethozzáférése) kérjük, jelezze az email-címünkre küldött levélben: literifiatalokklubja@gmail.
com, vagy telefonon: 06307150094-Kiss Péter,
06305015314-Szedlák Áron
Ne feledjük, hogy felelősek vagyunk egymásért.
A szavak helyett elérkezett a tettek ideje, mert nincs más
megoldás, csak a nemzeti szolidaritás!

szes betűt megtanulták a határoztuk a saját digitális
gyerekek, és a gyakorlás, a iskolai tanrendi protokollunkat, utána két napig izzítotberögződés a feladat.
tuk és próbáltuk a rendszert,
– Vannak-e tantárgyak, mielőtt éles üzemmódra államelyek a digitális oktatás- tunk. A családokat megkeban elsőbbséget élveznek?
restük, bevontuk, tájékoztattuk mindenről, ez is az első
– A fő tantárgyakat előtér- hét feladata volt. Megmaradt
be helyeztük, ilyenek a ma- tehát egyfajta személyes
gyar, a matematika, az ide- kapcsolat így is.
gen nyelvek, a történelem, a
– A jelenlegi helyzet nehéz
földrajz, a kémia, stb. Készítettünk egy digitalizált óra- próbatétel elé állítja az emberendet, amelyben alsó és fel- reket lelkiekben is.

ső tagozatban is napi három
illetve négy órát határoztunk
meg. Ezek az úgynevezett
kontaktórák, amikor az
adott tanár ott ül a gép előtt
és folyamatosan kapcsolatban van a bejelentkező diákokkal. Itt nagyon változatos
eszközök vannak, a tanárok
egyénileg döntenek arról,
hogy mit használnak. A lényeg, hogy a központi rendszer, vagyis a Google
Classrom szerint tartsák az
órákat és a kapcsolatot a diákokkal. A többi tantárgy esetében, mint például az etika,
testnevelés, vizuális kultúra,
ott kéthetente adunk ki feladatokat egy-egy témakörhöz kapcsolódóan. A kész
feladatot le kell fényképezni
és visszaküldeni.

– Mindezek tükrében milyen tapasztalatai vannak az
első időszak után?
– Az első hetet mi az átállásra hagytuk, ezalatt meg-

– Iskolapszichológusunk a
diákok és a szülők rendelkezésére áll, telefonon és interneten keresztül is. Ha valaki
úgy érzi, hogy akár a bezártság, akár egyéb probléma
miatt kellene beszélgetnie
valakivel, akkor ingyen és
bérmentve fordulhat szakemberhez, aki pszichológusi titoktartási kötelezettsége
mellett vállalja ezeket a beszélgetéseket. Felállítottunk
egy lelki gondozói segítő csapatot is, vezetője az iskolánk
református lelkésze, tagjai
pedig a felesége, aki szintén
lelkipásztor, valamint két katolikus hitoktatónk. Nekik is
az a feladatuk, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak
a hittanosainkkal, és bármikor lehessen hozzájuk fordulni. A heti két hittanórából az
egyik direkt lelki gondozói
feladat azért, hogy ne hagyjuk a gyerekek érzékeny kis
lelkét magára. Mert az egy
nagyszerű dolog, hogy kiépítettük a digitális oktatási

platformot, ami úgy néz ki,
hogy jól működik és a diákok
is vevők erre, de a személyes
kontaktusok megszakadtak.
Amit eddig a szülők nem igazán láttak, az, hogy a gyerekek az iskolában folyamatosan interakciókban voltak a
pedagógusokkal, állandó volt
a kapcsolattartás, a kommunikáció köztük. Azt szeretnénk, ha ezek az online térben sem szakadnának meg.
Az elmúlt egy hétben a kollégáink tényleg mindent megtettek azért, hogy
folytatódjon az életünk. Az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy még a zeneoktatás sem állt
meg: van olyan idősebb zenetanárunk,
akinek vonalas telefonja van, ezen hívja
a diákjait és már az
előző héten megtartotta telefonon keresztül például a fúvós órákat.

– Ha valaki megkérdezi Öntől két
hónappal ezelőtt,
hogy át lehet-e állítani az iskolájukat digitális
oktatásra, mindössze néhány
nap alatt, mit válaszolt volna?
– Azt, hogy képtelenség.

– Azóta eltelt néhány nap
– visszatekintve most mit
mond?
– Azt, hogy egy hét alatt tíz
évet léptünk előre és ennél
többet behoztunk a lemaradásból. Nem a mi iskolánk
volt lemaradva, hanem a magyar köznevelésnek volt
alapvető hiányossága, hogy
gyakorlatilag voltak iskolák,
amelyek nem alkalmazták a
digitális felületeket, hanem a
hagyományos, Mária Terézia korabeli módszerekkel
tanítottak. Ez már nem az a
rendszer, egy szempillantás
alatt vége lett. Ez már a kormány által bevezetett új
rendszer, és működik, számos pozitív hozadékkal.
n Szauder Rita

550779

2020. március 16-ától a Litéri Református Iskolában is bevezették az úgynevezett távoktatást
(digitális oktatás, otthontanulás). A már-már
forradalminak számító újításokról és a kezdeti
időszak tapasztalatairól Gyenes Viktor iskolaigazgatóval beszélgettünk.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
HIVATALI ÜGYINTÉZÉSRŐL!
Ezúton kérem a Litéri Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfeleit, hogy

az új koronavírus-járvány
elterjedésének megelőzése
érdekében csak az keresse fel a
hivatalt személyesen, akinek az
ügyintézése másként nem
megoldható és a késedelem
elháríthatatlan kárral járna,
egyéb esetben kérem, hogy lehetőség szerint
elektronikus úton vagy telefonon keresztül
intézzék ügyeiket.
Együttműködésüket megköszönöm!
Bencze Éva
Jegyző
Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

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

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

Körzeti rendőr
megbízott
Vaszari Attila rendőr tzls.
70/459-23-19

BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ
SZOLGÁLAT
Szakmai vezető: Szalai Attila
30/256-33-65
Védőnői szolgálat
Telefon: 30-469-41-76

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

Háziorvosi rendelő
Háziorvos: Dr. Horváth Balázs
Telefon: 463-072
Rendelési idő: Hétfő, Szerda,
Péntek: 9.00 - 12.00 óra
Kedd, Csütörtök: 15.00 - 17.00
óra
Kérjük, hogy csak indokolt
esetben keressék fel a
rendelőket személyesen,
lehetőleg telefonon keressék a
háziorvost!
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

2020. március 27.

lakossági TÁJÉKOZTATÁS
2020. március 15-én létrehoztuk
Litér településen az operatív
törzset.

a receptek felírása telefonon történjen
meg, amely receptek beteghez történő eljuttatásáról dr. Horváth Balázs háziorvos
gondoskodik.

Tagjai:

A védőnői ellátás az eddigi gyakorlatnak megfelelően telefonon történt egyeztetést követően zajlik.

Varga Mihály polgármester, Litéri Polgárőr Egyesület elnöke
Bencze Éva jegyző,
Szőnyegh Imre alpolgármester,
Rokalyné Csizmadia Margi, Csivitelő Óvoda és Bölcsőde vezetője,
Gyenes Viktor, Litéri Református Általános Iskola igazgatója,
dr. Sajtos Ildikó, Balatonalmádi Család- és
Gyermekjóléti Központ és
Szociális Szolgálat intézményvezetője
Dr. Horváth Balázs háziorvos
Újvári Attiláné védőnő
Sárdi Jánosné ig. vez. főtan.
Keresztes Ariel Zoltán polgármesteri referens, a közös önkormányzati hivatal
dolgozói.
Településünkön fontos, hogy az intézkedéseket mindenki tartsa be a tömeges
megbetegedés elkerülése miatt. Az operatív törzs felhívja az esetleges érintettek figyelmét, hogy akik a hatósági házi karanténnak nem vetik alá magukat, ezzel járványügyi szabályszegést követnek el, ami
elzárással büntetendő.

A kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete alapján az operatív törzs a következő döntéseket hozta meg 2020. március 16.
napjától:
A Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása fenntartású Csivitelő Óvoda és Bölcsőde visszavonásig bezárt. A
szociális étkeztetés tekintetében fontos
változás, hogy 2020. március 16. napjától
minden igénylő részére kiszállítással, műanyag edényzetben történik meg az ellátás. A szociális étkeztetéssel kapcsolatban
egyéb információt Litér Község Önkormányzat ad.
Hétfőtől határozatlan ideig zárva tart az
Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár. A
csoportok és szervezetek kiértesítéséről a
művelődészervező feladata gondoskodni.
Az idősek nappali ellátása tekintetében
telefonos elérhetőséget biztosítunk, személyes megjelenésre nincs lehetőség.

A házi segítségnyújtásban az ellátás toA tömeges megbetegedések megelőzévábbra
is zavartalanul működik.
sének leghatékonyabb módja a kockázati
tényezők minimalizálása. Ennek érdekéAmennyiben a 70 év feletti idős emberek
ben folyamatosan hangsúlyozni kell a személyes felelősségteljes magatartás fontos- vállalják a lakhelyelhagyási tilalmat, erről
tájékoztatják az önkormányzatot és körságát.
nyezetükben nem él olyan ismerős, családA friss információk, tájékoztatók az ön- tag, akire számíthatnak, az ellátásról való
kormányzat honlapján, valamint a közin- gondoskodást önkormányzatunk vállalja.
tézményeknél, buszmegállóknál, élelmi- Bejelentésüket a 88/598-016 telefonszámon
8.00 és 15.00 óra között, a liter@liter.hu
szerüzleteknél kihelyezésre kerülnek.
e-mail címen, továbbá a www.liter.hu oldaA kormány 2020. március 14-ei lon megtalálható és letölthető „Segítségre
1102/2020. (III.14.) kormányhatározata az szoruló idős bejelentése” című űrlapon is
iskolai bezárást és digitális oktatási rend- megtehetik.
szert hirdette ki. Az új működéssel kapcso2020. március 19-től lezárásra kerültek
latos információk részletes szabályait a
Litéri Református Általános Iskola dolgoz- a településen a játszóterek, a műfüves futballpálya, továbbá a többfunkciós sportpáta ki és tette közzé.
lya.
Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése
A feladat az, hogy mindenki személyes
felelősséggel kezelje a helyzetet. A hétköz- érdekében, a rendkívüli helyzetben segítnapokban csak annyi személyes kontak- sük idős embertársainkat, szüleinket,
tus legyen, amennyi feltétlenül szükséges. nagyszüleinket, a szomszédokat a beváAz alapvető higiénés szabályokat be kell sárlásban, mindennapi gyógyszereik betartani. A háziorvosok arra kérik a lakos- szerzésében.
ságot, hogy csak indokolt esetben keresVarga Mihály polgármester
sék fel a rendelőket személyesen. A 60 év
Bencze Éva jegyző
feletti, valamint krónikus betegek részére

Tájékoztató hulladékgyűjtő zsák vásárlási lehetőségről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia NKft. által elszállítandó
települési vegyes többlethulladék gyűjtésére szolgáló 120 literes zsák a Lila ABCben (Dózsa Gy. u. 37.) kapható, 420 Ft áron. 
Litér Község Önkormányzata

