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Litér Község Önkormányzata áldott húsvéti ünnepeket kíván 
a község minden lakójának!

Covidella,  
avagy kiállítás 
a Közparkban

A világjárvány sok min-
dent megváltoztatott. 
A kulturális megvonást, 
amelyet mindenki érzé-
kel – mert jó lenne már 
elmenni egy koncertre, 
múzeumba, fesztiválra, 
színházba –, nem köny-
nyen, de mégis lehet 
orvosolni. Erre jó példa 
a sok-sok online közve-
títés, aki keres, az talál 
igazi értékeket. Litéren 
azonban élőben válik 
láthatóvá egy kiállítás, 
méghozzá a Közpark-
ban. A szervezők (Lu-
gossy Zsuzsa és Kiss 
Adél) találtak rá rendha-
gyó módot, ami a szük-
ség és szigorítások szü-
leménye lett. Mivel Co-
vidella nem bírta az el-
múlt napok szélsőséges 
széljárását, ezért kicsit 
távolabb költözött egy 
biztonságosabb kerítés-
re a közelben. Bárki, aki-
nek van egy kis ideje, 
elsétálhat a szabadtéri 
tárlathoz és megnéze-
getheti Kiss Adél grafi-
kus stílusos látásmódjá-
ban az elmúlt egy év 
szülte műveit, amelyek 
a COVID-korlátozások 
témakörében jöttek lét-
re. A kiállítás húsvéthét-
főig látható.  5. oldal

Idén a lelkünkben ünnepeltünk!
Nemzeti ünnepünk alkalmából – mivel 
csakúgy, mint 2020-ban a korlátozó 
intézkedések miatt – a községünk 
hagyományos ünnepsége elmaradt. 
Azonban a forradalom és szabadság-
harc hőseinek emlékhelyénél leróttuk 
kegyeletünket és főhajtással emlékeztünk 
emberi nagyságukra.

Mi, mai magyarok, akik 
egy szabad és biztonságos 
ország polgárai vagyunk, 
elgondolkodtunk-e vajon 
egy rövid időre az ünnep 
fényében március 15-e 
nagy kérdésén: mi is a sza-
badság? Megbecsüljük-e? 
Vajon boldogít-e minket, 
értékeljük-e?

Mert ne feledjük: ma sza-
badságban és magyarként 
élhetünk! Megvan „Isten e 
legszebb ajándéka” – 
ahogy a legnagyobb 
magyar, gróf Szé-
chenyi István ne-
vezte ezt a kincset. 
A szabadság ebben 
az idei járványfe-
nyegetettség ünk-
ben átértékelődött. 
Szabadok vagyunk, 
de a COVID–19 
okozta világjárvány 
korlátok közé ren-
dezte életünket. Ta-
valy is, idén is. Nem 
háború fenyeget 
bennünket, nem ka-

tonai terrortól kell tartani, 
nem szabadságharcot ví-
vunk, mégis az életünkért 
küzdünk – a szó szoros ér-
telmében. Időseinkért ag-
gódunk elsősorban, de már 
a fiatalabbak között is sze-
di áldozatát a járvány. 
A korlátozások szükséges-
ségét megértjük, mégis 
úgy érezzük, csorba esett 
a szabadságunkon, pedig 
csak kevesebbet találkoz-
hatunk, az üzletek, szol-

gáltatások egy-egy rövi-
debb időszakra leálltak, 

iskolásaink otthon 
tanulnak. Hol van 
ez az áldozat a 48-
as hősök nagy áldo-
zatához képest?!

Ez a helyzet fe-
gyelemre int ben-
nünket és tudatosít-
ja, hogy összefogás-
ra van szükség. Ta-
lán jeles ünnepünk 
is segített nekünk, 
hogy érezzük ezt a 
mindennél fonto-
sabb összetarto-
zást. Mi, akik felelő-

sek vagyunk szeretett köz-
ségünk polgáraiért, min-
dent megteszünk, hogy se-
gítséget nyújtsunk a nehéz 
időkben mindazoknak, 
akiknek szükségük van 
erre.

Végezetül valljuk együtt 
a költővel: „Magyar va-
gyok. Büszkén tekintek át 
/ A múltnak tengerén, 
ahol szemem / Egekbe 
nyúló kősziklákat lát, / 
Nagy tetteidet, bajnok 
n emzetem.” (Petőfi 
Sándor)

n VARGA MIHÁLY 

POLGÁRMESTER

Köztünk élő emberek sorozatunkban a néhány hét múlva 90. életévét betöltő 
Kohánka Istvánné Klárával beszélgettünk. Szívesen mesélt életéről, a község kü-
lönféle civil tevékenységeiben végzett aktív munkáiról. Így üzen a mai fiataloknak: 
„Itt minden megvan – mondja –, óvoda, bölcsőde, kultúrház, táncosok, a boltok, 
templom, sporttelep, iskola, gyógyszertár. Nem kell innen messze menni! Sze-
resse mindenki úgy Litért, ahogy én teszem hosszú évtizedeken keresztül, lássák 
meg a szépet és a jót!”. Interjúnk a 6. oldalon olvasható.

Lássuk meg a szépet és a jót!

Litér Község Önkormányzata nevében koszorút 
helyezett el a Hősi Emlékműnél Varga Mihály 
polgármester és Bencze Éva jegyző.
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krónika magazin

A Házasság Hete orszá-
gos eseménysorozat, amely 
minden év februárjában a 
házasság és a család fon-
tosságára kívánja ráirányí-
tani a figyelmet. Az idei fő 
mottója ez volt: Ezerszer is 
igen! Szabó J. Róbert espe-
res-tiszteletes vallja, hogy 
a legfontosabbak a jó neve-
tések, a szép pillanatok, és 
erre lehet építeni a szerete-
ten és hűségen alapuló há-
zasságot.

– A vallásos emberek 
gondolataiban mást jelent a 
házasság, mint ahogy vilá-
gi értelemben használjuk?

– Talán többlettartalmat 
hordoz, mert mi azt valljuk, 
hogy a házasság nem embe-
ri találmány, hanem Isten 
ajándéka. Nemcsak két em-
ber szeretetéről szól ez a 
kapcsolat, hanem hisszük 
és valljuk, van egy harma-
dik szála ennek a kötelék-
nek, ez az Isten, aki az ő 
szeretetével körbeveszi a 
mi házasságunkat.

– Mennyire másképp élik 
meg a házasságot, akik 
hisznek Istenben?

– Attól, mert valaki hívő 
ember, nem biztos, hogy 
jobb a házassága. Arról 
tudnék hitelesen szólni, 
hogy mi hogyan éljük meg a 
feleségemmel. Benne van 
az a többlet, hogy tudjuk, a 
mi házasságunkat nem-
csak mi akarjuk, hanem Is-
ten is. Már sok mindenben 
megmutatta az életünkben 
az ő segítségét, szeretetét, 
kegyelmét, és ez adja a há-
zasságnak a tartalmát és a 
többletét. Van egy síkja a 
házasságnak, ami ugyanaz 

minden kapcsolatban, hogy 
két ember nagyon szereti 
egymást, és elkötelezi ma-
gát a másik ember mellett. 
Mi hisszük, hogy e mögött 
ott áll Isten a maga szerete-
tével, számíthatunk rá éle-
tünk küzdelmeiben és prob-
lémáiban, nem vagyunk 
egyedül. Ráadásul ott van 
mellettünk a másik ember 
is, aki szintén ugyanígy 
gondolkodik. Ez ad olyan 
erős köteléket, amiről hinni 
tudjuk, hogy nem szétsza-
kítható.

– Sokan tartják úgy, hogy 
működhet az együttélés 
anélkül, hogy nem háza-
sodnak össze, mondván, 
nincs szükség a papírra. Mi 
a véleménye erről?

– Úgy látom, a jól működő 
házasságok biztosabb köte-
lékek, mint az élettársi 
kapcsolatok. Ezeket ami-
lyen könnyen létre lehet 
hozni – hiszen ha két ember 
megszereti egymást, on-
nantól működik a kapcsolat 
–, talán olyan könnyen is 
megy szét, mert nincs ben-
ne a házasság lényege. A 
házasság sokkal többről 
szól, mint a papír. Komoly 
elköteleződés, hogy a má-
sik embert mindenestől fel-
vállalom. Nem néhány hó-
napra, nem néhány évre, 
hanem egy egész életre. 
Azt jelenti, elkötelezem ma-
gam a másik ember mellett, 
megharcolom a házassá-
gunk hozta kihívásokat. A 
házasság biztonságot, sta-
bilitást ad, ami – úgy ta-
pasztalom – nem biztos, 
hogy létezik az élettársi 
kapcsolatokban.

– Hamar ál-
talánosítanak, hogy a fia-
talok könnyebben elvál-
nak, hamar keresnek, ta-
lálnak új kapcsolatokat.

– Nem gondolom, hogy ez 
csak a fiatalok problémája 
lenne. Sajnos gyakran hall-
juk, hogy 20–30 éves házas-
ságok is felbomlanak. A fia-
talok abban mások, hogy 
nem szívesen vállalnak kö-
töttségeket. Fontos, hogy a 
fiatalok előtt legyenek jó pél-
dák. A Házasság Hetének 
szerepe éppen az, hogy meg-
mutatja, lám, lehet úgy is 
élni több évtizeden keresz-
tül, hogy a másikat el tudjuk 
fogadni és jól működő kap-
csolat lehet egy házasság.

– Gyakran találkozunk 
azzal, hogy a szerelem el-
múlik, de az erős kapocs, a 
szeretet megmarad. Ho-
gyan alakulnak át az érzé-
sek az évek alatt?

– Az ember folyamatosan 
változik és egyre inkább 
érettebbé válik. Ez a há-
zasságra is igaz. Akkor jó 
egy kapcsolat, amikor az 
évek során egyre elmélyül-
tebbé válik. Azt gondolom, 
meg lehet őrizni a szerel-
met a házasságban. Én a 
mi példánkon keresztül 
úgy érzem, jó ebben élni, és 
örülnék, ha egyre több bol-
dog embert látnék magam 
körül. Tenni kell azért, 
hogy a házastársunk bol-
dog legyen, mert akkor mi 
is boldogok tudunk lenni 
mellette. 

Javában folyik a lakosság CO-
VID–19 vírus ellen oltása. Ma-
gyarországon 5-féle vakciná-
val oltanak, ezek közül a köz-
ség háziorvosa az AstraZe-
enca, a Moderna, valamint a 
Sinopharm vakcinákhoz ju-
tott hozzá. A március 10-ei 
időpontig 99 beteg kapott 
kínai oltást, 10 főt a Moder-
nával, 10-et az AstraZenecá-
val oltott be a háziorvos. Az 
oltásokat nem rendelési idő-
ben végzik – tájékoztatta la-

punkat dr. Horváth Balázs. 
Összességében elmondha-
tó, 100 százalékos a teljesí-
tés, valamennyi eddig meg-
érkezett vakcinát felhasznál-
ták. A betegeket nem kell rá-
beszélni, ők jelentkeznek az 
oltásra. A háziorvos 32 éve 
dolgozik a településen, is-
meri a betegeket, a veszé-
lyeztetett korosztályt. Ter-
mészetesen vannak olyan 
esetek – mondta a háziorvos 
–, amikor nem az életkort ve-

szik figyelembe, hanem a 
krónikus betegség előreha-
ladott állapota alapján dön-
tenek az oltásról. Az említett 
három oltóanyag mellett el-
érhető a Pfizer és a Szputnyik 
vakcina is, ezeket a veszpré-
mi oltópontokon kaphatják 
meg a betegek. A háziorvos 
szervezi és koordinálja ezt is, 
az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő busszal biztosítják 
az idős emberek Veszprém-
be jutását a Családsegítő 

szakemberének kíséretével. 
A cikk írásának időpontjáig 
mintegy 40 litéri kapta meg 
így a védőoltást, többen már 
a másodikat is. 
Dr. Horváth Balázs házior-
vos, címzetes főorvos kéri a 
hozzá fordulók türelmét. 
Egy-egy rendelés során 60–
70 telefonhívás érkezik hoz-
zá, így sok esetben foglaltak 
a vonalak. Tájékoztatott, 
hogy a vonalas telefonra ér-
kező hívások esetében a hívó 

nem érzékeli a foglalt jelzést, 
tehát kéri, ismételten próbál-
kozzanak a tárcsázással ké-
sőbbi időpontban. Eddig 
zökkenőmentesen történt 
minden, a továbbiakban is 
ebben bízik a háziorvos. Ha 
nagyobb mennyiségű oltó-
anyag érkezik, akkor hétvé-
géken is végzik a vakcinák 
beadását. Elmondta, a bete-
gek bizalommal fordulnak 
hozzájuk, ők pedig örömmel 
várják őket. n GYHM

Litér Község Önkor-
mányzata is csatlakozik 
a „Veszprém–Balaton 
2023 kulturális fővárosa” 
program által gondozott 
regionális együttműkö-
déshez, amelynek célja a 
programban biztosított 
lehetőségeken való rész-
vétel, a progra-
mokhoz való 
c s at l a koz á s 
feltételeinek 
biztosítása.

Litér község 
a partnerség 
é r t e l m é b e n 
vállalja, hogy 
az idei évtől kezdődően a 
programsorozat megva-
lósításáig, 2023-ig bizto-
sítja költségvetésében a 
lakosonkénti 1 eurót. Ez 
az euró árfolyamától füg-
gően nagyságrendileg 
800 ezer–1 millió Ft.

Európa kulturális fő-
városa legfrissebb hírei:

Folytatódik a felkészü-
lés a 2023-as évre, ami-
kor Veszprém megyére 
figyel majd a kontinens, 
Európa kulturális fővá-
rosára. A megyeszék-
hely a balatoni és bako-
nyi településekkel közö-
sen valósítja meg a prog-
ramot. Ennek jegyében 
tette közzé idei első pá-
lyázati felhívását a meg-
valósításért felelős zrt.

A Veszprém–Balaton 
2023 felhívásaira az 

idén október 31-éig 
megvalósuló projektek-
kel pályázhatnak azok 
a szereplők, akik az Eu-
rópa Kulturális Főváro-
sa programhoz már 
csatlakozott települése-
ken terveznek kulturá-
lis-művészeti progra-

mot megvaló-
sítani. A pá-
lyázatok be-
adása és elbí-
rálása folya-
matos.

A támogat-
ható projektek 
sokrétűek le-

hetnek, például: kiállí-
tás, fesztivál, koncert, 
művészeti vagy kultu-
rális témájú előadás- 
sorozat, felolvasóest, 
workshop, alkotótábor, 
helytörténetet feldolgo-
zó program, illetve kul-
turális örökségvédelmi 
esemény. A pályázati 
rendszer a tavasz folya-
mán még további kategó-
riákkal bővül. A felhívá-
sokkal kapcsolatban pá-
lyázati tanácsadás kere-
tében ad segítséget a 
VEB2023 Zrt. csapata, ez 
a jelenlegi helyzetben on-
line módon valósul meg.

Az érdeklődők a pályá-
zatok részletes kiírását 
az alábbi linken érhetik 
el:

www.veszprembala-
ton2023.hu/palyazatok.

Együttműködési 
megállapodás Európa 
Kulturális Fővárosával

Zökkenőmentesen haladnak a védőoltásokkal

Ezerszer is igen!
A község idei költségvetési rendeletét a veszélyhelyzetre való figye-
lemmel, a hatályos rendelkezések értelmében a község polgármes-
tere hozta meg a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorol-
va. A rendeletben rögzítettek szerint: a kiadási és bevételi főösszeg 
2021-ben 757 469 344 Ft. A működési kiadások előirányzata összesen: 
363 930 744 Ft. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 
280 502 077 Ft. Ebből beruházások előirányzata: 188 315 639 Ft; felújítá-
sok előirányzata: 92 186 438 Ft.

Az önkormányzat finan-
szírozási kiadásai össze-
sen: 83 644 681 Ft. Ebből 
államháztartáson belüli 
megelőlegezések visszafi-
zetése: 8 704 681 Ft; belföl-
di értékpapírok kiadásai: 
74 940 000 Ft.

A képviselő-testület az 
önkormányzat költségveté-
sét feladatonként határozta 
meg, ezen belül a tartalékot 
29 391 842 forintban hagyja 
jóvá, amelyből: általános 
tartalék: 2 314 187 Ft; álta-
lános tartalék tulajdonkö-
zösség: 25 831 907 Ft; ivó-
víz-tartalék: 1 245 748 Ft.

A község gazdálkodásá-
val kapcsolatos rendeletet 

az érdeklődők megtalálják 
a liter.hu weboldalon: 
(6/2021. (II.25.) önkor-
mányzati rendelet).

Az idei év 
fejlesztéseiről

A község költségvetésé-
nek szakmai részét a jegy-
ző, Bencze Éva készítette 
el a község polgármesteré-
vel, Varga Mihállyal kö-
zösen, a gazdasági cik-
lusprogrammal együtt.

A járványügyi helyzet-
ben a képviselő-testület 
nem ülésezik, azonban a 
képviselők az előterjesz-
tést megismerték, vélemé-
nyüket külön is kikérték, 
informális egyeztetést tar-
tottak, amelynek során 
pontonként elemezték az 
idei évre vonatkozó kiadá-
sokat és bevételeket, ki-
emelten a fejlesztési elkép-
zeléseket – hangsúlyozta 
Varga Mihály polgármes-
ter. A 2021. évi költségve-
tés elfogadásra került. 
Legfontosabb, hogy a mű-
ködés stabil, a gazdálko-
dás célja továbbra is a fej-
lesztésekre irányul – 
emelte ki a község vezető-
je. Ezek közül – Bencze 
Éva jegyző részletes tájé-
koztatása alapján – né-
hány kiemelt fontosságú-
ról tájékoztatjuk olvasóin-
kat:

Az óvodai főzőkonyha 
már több éve probléma, 
kapacitását tekintve és 
technológiailag is elavult, 
pályázatokat is nyújtottak 
be a megújítás érdekében. 

Bíznak abban, hogy idén a 
finisébe kerülnek a meg-
valósításnak, hiszen folya-
matban van a tervezés le-
zárási szakasza. Ameny-
nyiben az árajánlatok 
megfelelők lesznek, május 
végétől indulhat a beruhá-
zás. Az építkezés ideje 
alatt külső vállalkozóval 
biztosítják az óvodai, 
bölcsődei étkeztetést, s ha 
minden jól alakul, szep-
tembertől már az új főző-
konyhával tudnak üzemel-
ni.

Kiemelt projekt a telepü-
lésen az óvoda intézmé-
nyének bővítése. Ennek 
érdekében indították el a 
92. helyrajzi számú ingat-
lan kisajátítási eljárását. 
Ezt követően az önkor-
mányzat tulajdonába ke-
rülhet, ez azt jelenti, hogy 
a céljaikat elkezdhetik 
megvalósítani. A beruhá-
zásra a Magyar Falu prog-
ram keretein belül kiírt 
„Önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanok fej-
lesztése” pályázat adhat 
lehetőséget. Magas az óvo-
dába íratott gyermekek 
létszáma, jelenleg 125 fő, 
valamint 24–26 fő böl-
csődés van, tehát szüksé-
ges legalább egy csoport-
szobával történő bővítése 
az épületnek.

Ugyancsak a Magyar 
Falu programban nyílik 
lehetőség pályázatot be-
nyújtani a temetők infra-
strukturális fejlesztésére. 
Ennek keretében tervezik 
az Eperfa utcában a teme-
tő melletti területnek az 

átalakítását, kerítés meg-
építését. A fejlesztés ered-
ményeképpen a Bódi Má-
ria Magdolna kegyhely 
méltó környezetet kaphat.

A Közparkban jelenleg 
kemence építése van folya-
matban. Erre, valamint in-
formációs táblák létreho-
zására Leader pályázatot 
nyert a község még 2017-
ben, tavaly év végén kap-
ták meg a támogatási ok-
iratot. A pandémia elmúl-
tával az első kulturális 
attrakciónál már szeret-
nék a kemencét használni. 
Az információs táblák lé-
tesítése pedig jól illik abba 
az elképzelésbe, hogy egy-
séges arculati elemeket 
vezetnek be a községben a 
településképi rendelet ér-
telmében. Hat tábla fog el-
készülni, amelyek alkal-
masak lesznek arra, hogy 
informálják a lakosságot 
az aktuális eseményekről.

Régi projektelem a mű-
velődési ház megújítása. 
Idén ismét kiírásra kerül a 
Magyar Falu programban 
a közösségi terek fejlesz-
tése, ezt kívánják benyúj-
tani.

Nagy öröm volt, hogy a 
közös önkormányzati hi-
vatal épületének külső szi-
getelésére nyert a község a 
Belügyminisztériumtól 38 
millió Ft-ot. Az épület 
energetikai fejlesztését 
célzó beruházás 2020 év 
végen kezdődött, jelenleg a 
kivitelezés lezárása van 
folyamatban. Újabb pályá-
zattal az energetikai fej-
lesztés II. ütemét tervezik, 
továbbá egy régi elképze-
lést kívánnak megvalósí-
tani, amikor a külső irat-
tár mai kor elvárásainak 
megfelelő átépítését, felújí-
tását tervezik.

Folyamatos cél a telepü-
lés járdáinak, útjainak 
korszerűsítése. Idén két 
pályázat frissítésével ter-
vezik a Bajcsy és a Bem 
utcának a vízelvezetését 

megoldani, valamint a jár-
da megújítását a Táncsics 
és a Templom utcában.

Több cikluson keresztül 
igyekeztek megoldást ta-
lálni az ivóvízhálózat kor-
szerűsítésére. Hosszú ide-
je küzdenek a községben 
az azbesztcsövekkel és az 
elavult technológiával. 
Legutóbb Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügy-
miniszter és Kontrát Ká-
roly országgyűlési képvi-
selő tett ígéretet, hogy 
támo gatják a vízhálózat 
felújítását. Jelenleg a kül-
ügyminisztérium beruhá-
zásösztönzési főosztályán 
tart a település vízellátá-
sának a kérdése.

Varga Mihály polgár-
mester, folytatva a tájé-
koztatást, elmondta, hogy 
szükségessé vált munka-
gép beszerzése a község-
gazdálkodási tevékenység 
ellátásához. Amikor ezt 
célul tűzték ki, úgy tűnt, 
hogy ezt is a Magyar Falu 
program segítségével tud-
ják megvalósítani, azon-
ban kiemelt kormányzati 
döntéssel múlt év decem-
ber 24-én az önkormány-
zat 15 millió Ft-ot kapott e 
célra. Ez az összeg azon-
ban nem elegendő a na-
gyobb teljesítményű mun-
kagép beszerzéséhez, még 
külön nyolcmilliós forrás 
biztosítása is szükséges a 
költségvetésben. A vásár-
lás lebonyolítását közbe-
szerzési eljárás előzi meg.

Fontos kiemelni, hogy a 
hosszú távú gördülő terv-
ben szerepel önkormány-
zati tulajdonú telkek ki-
alakítása, ez már 2022-
ben elkezdődhet a Nap 
utca feletti településré-
szen. Emellett szem előtt 
tartja a község vezetése 
azt is, hogy iparterület-bő-
vítést hajtsanak végre, eh-
hez szükséges a rendezési 
terv módosításáról a dön-
tést meghozni.

� n GYŐRFI H. MARIANNA

Litér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Köszönet
Litér Község Önkor-

mányzata ezúton is kö-
szönetét fejezi ki Bo-
zay Lászlónak, aki 
több éven át látta el a 
községben a kataszt-
rófavédelmi feladato-
kat. A jövőben Lőrincz 
Gyula lesz a kataszt-
rófavédelmi megbízott 
a Balatonfűzfői Hiva-
tásos Tűzoltó -pa-
rancsnokság szakem-
bereként. Kéri az ön-
kormányzat ezúton is, 
hogy azok a Litéren 
élők, akiket megkeres-
nek az önkéntes fel-
adat ellátásával kap-
csolatban, lehetőség 
szerint vállalják ezt a 
községért végzett el-
kötelezettséget.
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Egy évvel ezelőtt alapjaiban megváltozott az 
életünk, a mindennapjaink. A nagyböjti készü-
letet sem tudtuk együtt befejezni, és a húsvét 
megünneplése is a hívek jelenléte nélkül 
történhetett a templomban.

Ismét elérkezünk a ke-
reszténység legnagyobb 
ünnepéhez, és most is bi-
zonytalan, milyen módon 
tarthatjuk a liturgiákat. 
Most még miserendet sem 
tudok itt közzétenni, majd a 
templomok hirdetőtábláján 
olvashatják a testvérek, a 
járvány alakulásától függő-
en és a központi előírások-
hoz alkalmazkodva.

„Ember tervez, Isten vé-
gez”, ismerős a mondás. 
Gondolataim által arra hí-
vom fel a figyelmet és te-
szem fel a kérdést, hogy mi 

alapján tervezünk? Isten 
szándéka, akarata szerint 
– amelyet fel kell ismer-
nünk az életünkben – vagy 
csak a saját elképzelése-
ink, igényeink, amik mérv-
adóak?

Isten jónak, szépnek te-
remtette a világot. Nem ön-
célúan, hanem hogy a te-
remtményt is részesítse 
szeretetében. Amikor az 
ember elfordul Teremtőjé-
től, és a rosszat, a bűnt vá-
lasztja, akkor önzővé válik. 
Sajnos az ősbűn óta újra és 
újra megtörténik ez. Igaz, 

hogy a Keresztség Szentsé-
ge megszabadít az áteredő 
bűntől, azonban a rosszra 
hajló természet megmarad. 
Jó és rossz egyaránt jelen 
van bennünk, és az a kér-
dés, hogy melyiket erősít-
jük önmagunkban. Ember 
tervez és kell, hogy e terv 
beleilleszkedjen Isten ter-
veibe is. Mindenekelőtt a 
szeretet útján járni!

Egykor az ember elter-
vezte azt is, hogy megöli 
Jézust. Őt, aki gyógyított, 

segített… Igazságtalan íté-
let által, kereszthalál várt 
rá. Feltámadása azonban 
keresztülhúzta e kegyetlen 
emberi tervet. Krisztus ha-
lála és feltámadása feltárta 
nekünk Isten üdvözítő 
szándékát. Még ha el is for-
dulunk időnként tőle, sőt, a 
rosszat választjuk, Ő irgal-
masan visszavár, lehetősé-
get ad az újrakezdéshez.

Mi lehet tehát a keresz-
tény ember terve, célkitűzé-
se életében? A szeretetben 

megerősödve, s ha kell, Is-
ten bocsánatát kérve eljutni 
az üdvösségre! Mindezt Is-
ten segítségével, nem csak 
a saját erőnkben bízva!

2021 húsvétja hozzon 
megújulást, hogy jól, Isten-
nek tetszően tervezzük éle-
tünket, hittel, reménnyel és 
szeretettel!

Áldott húsvétot 
kívánok mindenkinek!

Szeretettel:
n NORBERT ATYA

Amikor elmúlt a szombat, három elkeseredett 
szívű asszony ment a hajnali szürkületben arra 
a helyre, ahová három nappal ezelőtt eltemet-
ték Jézust, hogy illatos kenetekkel megkenjék 
Mesterük testét.

Ennek a három asszony-
nak, ahogyan Jézus min-
den tanítványinak és mind-
azoknak, akik rokonszen-
veztek vele, pokoli volt ez 
az elmúlt három nap. Mes-
terük halálával elveszett 
minden reményük és éle-
tük legsötétebb napjait él-
ték.

Ráadásul mennyire bru-
tális volt az, ahogyan meg-
halt az, akit szerettek! 
Mint egy utolsó bűnöző, pe-
dig ártatlan volt. Elviselhe-
tetlen volt ez az igazságta-
lanság! Elviselhetetlen volt 
az a tehetetlenség, hogy 
végül mégis csak ellensé-
geik győztek, és a tanítvá-
nyok nem tettek, nem tehet-
tek semmit, mert az ő éle-
tük is veszélyben volt.

Amikor elmúlt a szom-
bat, egy különleges szom-
bat, a zsidó húsvét, az 
Egyiptomból való szabadu-
lás ünnepe, egy másoknak 
boldog szombat. Jézus kö-

vetőinek azonban ez a 
szombat gyászos, könnyes 
és félelmekkel teli volt. 
Nem volt mit ünnepelni.

Amikor elmúlt a szom-
bat, három elkeseredett 
szívű asszony ment tehát a 
hajnali szürkületben arra a 
helyre, ahová három nap-
pal ezelőtt eltemették Jé-
zust, hogy illatos kenetek-
kel megkenjék Mesterük 
testét. De amikor a sírhoz 
értek, pontosan oda, ahová 
Urukat temették, ez a gyá-
szos szombat egyszerre 
semmivé lett! A sírt lezáró 
nagy kő el volt hengerítve, 
a sír őrzésére kirendelt ka-
tonák sehol sem voltak, és 
döbbenetes hír fogadta 
őket: Ne féljetek! A názáre-
ti Jézust keresitek, akit 
megfeszítettek? Feltámadt, 
nincsen itt. Íme, ez az a 
hely, ahova őt tették. – Ez a 
három asszony megretten-
ve futott ki a sírból, mert 
valami hihetetlen dolognak 

lettek első tanúivá! Ehhez 
hasonlóval még egyikük 
sem találkozott: a halál elő-
ször nem győzött az élet 
felett! Jézus, a Mesterük él! 
Nincs is a sírban, hanem 
azt üzeni Péternek és a töb-
bi tanítványnak, hogy előt-
tük megy Galileába, és ott 
meglátják majd Őt, aho-
gyan mondta! Olyan ez, 
mint egy álom! Elmúlt a 
szombat: Jézus, aki meg-
halt, íme: él!

Nyilvánvaló, hogy ezek 
az asszonyok, ahogyan a 
legtöbbünk, nem hittek a 
feltámadásban. Ha hittek 
volna, akkor nem költöttek 
volna annyit drága kene-
tekre, amivel a végtisztes-
séget akarták megadni egy 

halottnak. Amikor elindul-
tak, még szombat volt, a 
lelkükben is, de azután, 
hogy látták: a sír üres, már 
valóban elmúlt a szombat, 
a lelkükben is.

Kedves Olvasók! Valaki 
úgy nevezte el a mi nemze-
dékünket, hogy mi a „szom-
bat gyermekei” vagyunk, 
és nem is lehetett volna ta-
lálóbb elnevezést találni 
ránk! Mert tényleg így van: 
mi megrekedtünk valahol 
nagypéntek és húsvét kö-
zött! Úgy élünk, hogy az 
Isten halott. Elvették tő-
lünk annak bizonyosságát, 
hogy Jézus él, és nem hagy-
tak mást nekünk, csak azt, 
hogy megölték őt a keresz-
ten. Ezt valljuk: Jézus ha-
lott. De vajon mit kaptunk 
Jézus helyett? Reményt? 
Bizonyosságot? Egy boldo-
gabb világot, amelyben 
öröm élni? S most nem csak 
ezekre a járvány árnyékol-
ta napokra gondolok! Szá-
munkra még mindig nem 
múlt el a szombat. Nem let-
tünk a feltámadás tanúivá! 
Nem hiszünk benne! Olyan 
szívvel élünk a világban, 
mint amilyen szívvel az a 
három asszony ment temet-
ni a Mestert.

De a sír üres. Jézus feltá-
madt. Előttünk megy, és ha 
őszintén akarjuk, akkor mi 
is találkozhatunk vele! 
Nem holnap, hanem még 
ma! Az élet Jézusban győ-
zött a halál fölött. A feltá-
madás csodája győzött a 
kétségbeesés, a reményte-
lenség, a változhatatlan-
ság, a bűn, az igazságta-
lanság fölött! A szombat 
sötétje át kellett adja a he-
lyét a húsvétvasárnap vilá-
gosságának!

Már csak rajtunk áll, 
hogy miként megyünk to-
vább! Úgy, hogy minden 
marad a régiben, és semmi 
sem változik. Vagy elenged-
ve a múltat. A Jézus Krisz-
tust halálból visszahozó Is-
tenre bízva a bizonytalan 
jelent, a félelmetesnek mu-
tatkozó holnapot. Járványt, 
megtartatást. Adja az Úr, 
hogy mindannyian ki tud-
juk mondani: elkezdődött 
valami új bennem, és ennek 
az alapja és feltétele az volt, 
hogy Jézus meghalt és fel-
támadott! Ő él! Nem va-
gyunk egyedül, mert van, 
aki megsegítsen!

n SZABÓ J. RÓBERT 

ESPERES-LELKIPÁSZTOR

Ha tél és hozzátarto-
zóan optimális eset-
ben hó, akkor szánkó-
zás. Ez a téli sportok 
közül a mindenki 
számára elérhető, köz-
kedvelt szórakozás.

Csak egy többgenerációs 
szánkó kell hozzá vagy a 
legújabb trendnek megfele-
lően egy műanyagból ké-
szült, csúszkázásra alkal-
mas eszköz, és máris indul-
hatnak a közeli dombon az 
estébe nyúló, barátokkal 
vívott szánkóversenyek, a 
féktelen havas örömök.

Az utóbbi időben talán 
jobban fókuszba került a 
síelés, pedig valószínűleg 
ugyanolyan sokan szeret-
nek a szánkókon siklani, 
mint a léceken. Erre kiváló 
alkalom nyílott január kö-
zepén, a fagyos napokon 
Litéren, amikor a már sok-
sok kulturális programot, 
népes közönséget látott 
Közpark szánkóparadi-
csommá alakult. A téli ér-
deklődés nem volt kisebb, 
mint egy jól sikerült nyári 
programon. Ez esetben 
még színpadra sem volt 
szükség, sőt a szánkós fel-
lépők is jószántukból ma-

guk hozták havas show-mű-
sorukat.

A Litéren kialakított te-
rület nem hivatalosan üze-
melő pálya, hanem egysze-
rűen egy domboldal, amely 
adottságainál fogva idővel 
népszerű szánkózóhellyé 
válhat. Ez a törekvése Var-
ga Mihály polgármester-
nek, hiszen az idei kezde-
ményezés az ő ötlete révén 
és hathatós támogatásával 
valósult meg. A domboldal 
eddig is kínálta a lesiklás 
lehetőségét a havas tele-
ken, ám idén a természet 
adta feltételeket továbbfej-
lesztették. A polgármester 
saját költségén szerzett be 
egy nagy teljesítményű – 
egyébként fertőtlenítési 

célra is használható – 
hóágyút, és így vált valóra 
a lehullott egy-két cm-es 
hóréteg megsokszorozása. 
A domboldalon a szélirá-
nyoknak megfelelően hó-
buckák alakultak ki, még 
izgalmasabbá téve a le-
csúszás élményét. A 
hóágyúzás a praktikussá-
ga mellett különös hangu-
latot adott a kiválóan meg-
világított dombnak. Akik 
nem szánkóztak, csak sé-
tálgattak, szívesen csodál-
ták a (mű)hóesést.

A helyben lakók és a kör-
nyék téli sport iránti sze-
relmesei nagy lelkesedés-
sel éltek a lehetőséggel, fő-
ként a hétvégi napokon sok 
százan szánkóztak a litéri 

domboldalon. Hét közben 
pedig a szervezetten érke-
ző iskoláscsoportok élvez-
hették a lejtőn való lesiklás 
örömeit. Varga Mihály pol-
gármester hangsúlyozta, 
hogy külön is felhívták a 
szánkózók figyelmét a bal-
esetek elkerülésére, min-
denki saját felelősségére, 
legjobb belátása szerint 
használta a pályát. A hely-
beli civilek készségesen 
álltak a kezdeményezés 
mellé, önkéntes módon vál-
lalták a hóágyú beüzeme-
lését és még az éjszakai 
működtetését is. Védő-óvó 
intézkedés gyanánt a pá-
lya alsó és oldalsó szaka-
szainál szalmabálákat he-
lyeztek el, így akik alatt 

igazán megcsúszott a 
szán, nem ütköztek veszé-
lyesen.

A korlátozó intézkedé-
seknek eleget téve este 8 
órára minden havas napon 
elcsendesedett a Közpark 
– emelte ki a község polgár-
mestere. Ezúttal az önfe-
ledt szánkózás élményét 
vitték magukkal az embe-
rek, legyenek kicsik vagy 
már számolatlanul sok te-
let megélők. Egy kis enyhü-
lés után bíznak abban, lesz 
még foga az idei télnek, és 
ez Litéren annyit jelent: 
újra működik majd a szán-
kópálya a modern, nagy 
teljesítményű hóágyúval, 
mindenki kedvére!

n GYŐRFI H. MARIANNA

A Covidella című kiállítás alkotója Kiss Adél 
Budapesten élő grafikusművész. A kiállítás 
megjárta már a Nagybányai Főtér Fesztivált, 
Gyulát, Szentendrét és Budapestet.

5. állomásaként most Li-
térre kuckózta be magát 1 
hónapra az Ertl Pálné Mű-
velődési Ház és Könyvtár 
szervezésének köszönhe-
tően. Pontosan 1 évvel ez-
előtt, 2020. március 8-án 
keletkezett a vírushelyzet 
fokozásával az első, ártat-
lan covidellás rajz. Akkor 
még nem sejtve, hogy soro-
zattá növi ki magát a téma. 
Talán még a neve sem volt 
meg. A hangulat, a hírek, a 
kedélyek, rendeletek, kor-
látozások fokozódtak és 

szinte naponta kibújt a mű-
vésznő ceruzájából éjjel 2 
óra tájékán egy-egy napi 
inspiráció a járványhely-
zettel és őrült művészi han-
gulatokkal összefüggés-
ben. Napi aktualitásokról 
szólnak a rajzok, sokszor a 
kínlódásaink elé is görbe 
tükröt tartva, de így leg-
alább együtt nevetünk a 
helyzeten, még akkor is, ha 
tulajdonképpen ezek sok-
szor szomorú történetek.

Mire vannak a jó bará-
tok, szerte az országban, 

ha nem arra, hogy a Covi-
dellát életben tartsák kü-
lönféle Facebook-hozzá-
szólásokkal! Kialakult egy 
interaktív szurkolótábor az 
események kommentálásá-
ra. Mivel ezek a hozzászó-
lások tartják életben Covi-
dellát és a művészi ihlet-
özönt, ezért a képek alá 
került ezekből is egy kis 
válogatás.

Már esélye sem volt Adél-
nak abbahagyni a rajzo-
lást. Így 1 év alatt, 1–2 na-
ponta született meg a soro-
zat, ami a mai napig nem 
állt meg! A Covidella néha 
maga a művésznő, néha pe-
dig általánosítva mind-
egyikünk…

 n GYHM

„Ember tervez…”

Csak rajtunk áll, miként megyünk tovább Téli nosztalgia: egyedülálló szánkópálya Litéren

Kiállításmegnyitó helyett…

Ilyen még nem volt: a szánkózás után a tavaszt egy kiállítás köszönti a Közparkban
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A képekkel ellentétben jelenleg csend honol a Csivitelő Óvodában. Az utóbbi pár hétben a pandémia 
miatt már amúgy felborult a gyermekek élete, azonban az óvodapedagógusok olyan szeretettel, 
odaadással, szakértelemmel végezték a munkájukat, hogy a lurkók a lehető legkevesebbet érezze-
nek a járványhelyzetből. Megünnepelték a farsangot, ami ebben az évben egy egész hetet betöltött 
a gyerekek legnagyobb örömére. A szülőkkel a kapcsolatot online tartották, szükség szerint termé-
szetesen lehetőség volt a személyes találkozásra, a járványügyi szabályok betartásával. Most abban 
reménykednek az óvodapedagógusok és a bölcsődei gondozók, hogy a rendkívüli szünetet követően 
mielőbb visszatérhet a megszokott élet az intézménybe és a közelgő jeles eseményeket, az Anyák 
napját és a nagyok búcsúztatását már együtt ünnepelhetik!

Kedves Olvasóink! Folytatjuk sorozatunkat, 
ezúttal tavaszi vendégünk e rovatban: Ko-
hánka Istvánné Klára, aki köztiszteletben áll, 
mindenki ismeri a községben. Áprilisban tölti 
be a 90. életévét.

Meglepetésszerűen sike-
rült találkoznunk. Elkísért 
az interjúra Varga Mihály 
polgármester úr is, hiszen 
még adósa volt Klári néni-
nek egy nőnapi cserepes 
virággal. Régi az ismeret-
ségük, van miről beszélget-
niük. A fotó kedvéért Klári 
néni fiatalos mozdulatok-
kal ölti magára tetszetős 
ruháját s fésüli meg haját. 
90 évesen is fontos, hogy 
rendben legyen – mondja, s 
később azt is megbeszél-
jük, a menyétől kapott 
arckrémek csodá-
ra képesek.

Budapesten szü-
letett, majd 10 éves 
korában költöztek 
Litérre, a község-
ben kaptak szülei 
lakást. 8 évvel fia-
talabb kishúga – 
aki ma már nem él 
– itt tanult meg jár-
ni. Mesél a gyer-
mekkoráról, hogy jártak a 
vasútra, a gyárba, a hábo-
rút is itt élte meg, jól emlék-
szik a kultúrház utcájában 
történt bombázásra. Aztán 
Budapestre került tanulni, 
csecsemő- és gyermekgon-
dozás lett a választott szak-
mája, később egy klinikán 
dolgozott, majd az István 
kórházban, aztán a Gyárte-

lepen mint óvónő, s gazdag 
szakmai útja végén a litéri 
bölcsődéből ment nyugdíjba 
2 miniszteri dicsérettel. 
Szívesen emlékezik a 12 éve 
elhunyt férjére, akivel sze-
relem volt első látásra a Hő-
sök terén történő találko-
záskor. 61 évet éltek együtt, 
bejárták az egész országot 
a katonaságnál szolgálatot 
teljesítő párja révén. Két 
gyermekük született: Klára 
1952-ben, István pedig 
négy évvel később. Büszkén 
újságolja, hogy fiától szüle-

tett lányunokája molekulá-
ris biológus, rákkutató, fiú-
unokája pedig műszaki me-
nedzsernek tanult. Unokái 
is szépen haladnak a ma-
guk útján. Alig várja, hogy a 
járvány után láthassa őket.

Klári néni háza – szeren-
csés véletlen – éppen szom-
szédos a Csivitelő Óvodá-
val. Ha gyermekek közelsé-

gére vágyik, gyakran be-
szélget a legkisebbekkel a 
kerítésen keresztül. Régi 
dajkáltjai az oviból, bölcsi-
ből ma már meglett, felnőtt 

emberek. Úgy fogal-
maz, amit csak lehe-
tett, ő megélt a község-
ben. Sokféle vezetést, ő 
maga is többször volt 
tanácstag, fontos volt 
számára a vöröske-
reszt, a dalárda, 25 
éven át vezette a kézi-
munka szakkört, kiállí-
tásaik voltak, számta-
lan helyre mentek kö-

zösen kirándulni. Aktívan 
kivette részét a nyugdíjas-
klub programjaiból. Ennek 
is köszönhető, hogy nincs 
olyan nap, hogy ne hívnák 
telefonon vagy ne kopogná-
nak be ajtaján. Úgy mesél a 
régi időkről, hogy össze-
tartó csoportok voltak, sze-
rették egymást az embe-
rek. Bárcsak ma is így len-

ne – mondja (s hozzáteszi, 
ezt nem is kell leírni).

14 évig volt tagja a Litéri 
Idősek klubjának, januártól 
a házisegítségnyújtás gon-
dozónője segíti a minden-
napjait. Itt fáj, ott fáj – han-
goztatja, de közben moso-
lyog, és nem rejtegeti jó ke-
délyének titkát: szeretett a 
gyerekekkel foglalkozni, ez 
az egyik ok, a másik pedig, 
hogy mélyen vallásos, ma is 

rendszeresen jár templom-
ba, sőt az egyházadó besze-
désébe is besegít. 15 éves 
kora óta az egyházközség-
hez tartozik, oda, ahol a 
nála 10 évvel idősebb Bódi 
Mária Magdolnával együtt, 
a Dolgozó Lányok Egyesü-
let keretein belül szeretet-
gyűjtéseket szerveztek, se-
gítettek a szegényeken. 
Szeretné, ha Mária Magdol-
na elnyerné azt a tisztele-
tet, amelyet megérdemel. 
Így természetes volt, hogy a 
boldoggá avatás kezdemé-
nyezése mellé állt szinte el-
sőként. Fényképe mindig 
vele van a misekönyvében.

Nehéz arról faggatni Klá-
ri nénit, milyen céljai van-
nak még, hiszen nagyon te-
vékeny ma is. Varrogat, ké-
zimunkázik, kertészkedik, 
s közben mindennap imád-
kozik. Arcán ott a derű, a 
nyugalom. Csak akkor 
szöknek könnyek a szemé-
be, mikor azt mondja: le-
gyen mindenkinek olyan 
boldog élete, mint neki volt!

n GYŐRFI H. MARIANNA

Itt a tavasz. Sok min-
denről le kell mondani a 
járványhelyzet miatt, 
azonban bakancsot húzni 
és elindulni egy kiadós tú-
rára bármikor lehet. Eh-
hez nyújtunk segítséget:

KÉK TÚRA: Települé-
sünkön halad át a Bala-
ton-felvidéki kék túra sza-
kasza.

MEDVEHAGYMA túra, 
Gella pogány vezér nyomá-
ban a Bakonyban. A 15–20 

km-es gyalogtúrát csak 
gyakorlott túrázóknak 
ajánlják a szervezők. Útvo-
nal: Kerteskői-szurdok, 
Szömörke-völgytől a Herend 
fölötti Molnár-tanyáig. Med-
vehagyma-szedési lehetősé-
get is találnak, akik teljesí-
tik ezt a kihívást. Március 

27-én vezetett túrára invitál-
ta az érdeklődőket túrave-
zető, Lugossy Zsuzsanna 
művelődésszervező.

Március 15-én, nemzeti 
ünnepünkön pedig MESE-
KUCKÓ túrára hívták a 
családokat. A felhívás sze-
rint össze kellett gyűjteni a 

kuckókban található szí-
nezőket, és kitalálni, hogy 
az idézetek honnan szár-
maznak. A legügyesebbek 
apró ajándékot kaptak ju-
talmul – no és a túra élmé-
nyét, amely játékos felhí-
vás nélkül is bármikor tel-
jesíthető. n GYHM

Túraajánlataink:
SZAKASZOK TÁVOLSÁGA ÉS SZINTEMELKEDÉSE:
Pétfürdő vasútállomás–Litér 14 km 4 óra +275 m –235 m

Litér–Balatonalmádi vasútállomás 11,5 km 3 óra 20 perc +90 m –160 m

Mi a jó kedély és a hosszú élet titka?

Varga Mihály polgármester köszöntötte Klári nénit nőnap alkal-
mából
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Tisztelt Litéri Lakosok!

magazin

Gólyahír
Köszöntjük településünk 
legkisebb lakóit:

Kiss Dominik Botond
Kiss Zoé Panka

Édesanyjuk: 
Kiss-Kovács Márta Nikolett
Születtek: 2020. november 24.

Orbán Lili

Édesanyja: 
Orbán-Timmer Nikoletta
Született: 2021. január 8.

Babics Marcell

Édesanyja: 
Babics Gabriella
Született: 2021. január 27.

Kelényi Barnabás

Édesanyja: 
dr. Vizes Gabriella
Született: 2021. február 17.

Kelemen Gyula

Édesanyja: 
Kelemen-Németh Teodóra
Született: 2020. december 8.

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

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

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

IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZ- 
SZOLGÁLTATÁS 
Bakonykarszt Zrt. 88/411-141, 
88/423-222

HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS 
-SZÁLLÍTÁS 
Depónia Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási  
ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, Sörház 
tér 3.  Tel.: 22/507-419
ugyfel@deponia.hu

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

BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT
Szakmai vezető: Szalai Attila
30/256-33-65

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT   
Telefon: 30-469-41-76

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

ORVOSI ÜGYELET
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

Justin Martin

Édesanyja: 
Justin-Pálfy Eszter
Született: 2021. február 18.

Tájékoztatom önöket, 
hogy az idei évben is a Depó-
nia Kft. végzi településün-
kön a közszolgáltatási hulla-
dékszállítást. Díjmentesen 8 
db zöldhulladék elszállítá-
sára jogosító matricát juttat-
tak el a háztartások számá-
ra, amely 2021. évben hasz-
nálható fel. A matricát 110 
literes áttetsző zsákra vagy 
max. 50×70 cm-es kötegre 
kell felragasztani és a meg-
felelő gyűjtési napon (hulla-
déknaptárban megjelölt idő-
pontban) kihelyezni. Az ettől 
eltérő módon kihelyezett 

zöldhulladék nem kerül el-
szállításra!

Zöldhulladék-matrica, il-
letve a települési vegyes 
többlethulladék számára 
kék, Depónia logóval ellá-
tott zsák vásárolható a De-
pónia Kft. ügyfélszolgálata-
in, továbbá Litéren, a Dózsa 
György utca 37. sz. alatti 
ABC-áruházban.

A lomtalanítást továbbra 
is házhoz menő jelleggel 
végzik a 06 22/507-419 (4-
es gomb) számon történő 
előzetes egyeztetés alap-
ján! A bejelentés 2021. ja-

nuár 4. és szeptember 30. 
között tehető meg.

Továbbá tájékoztatom 
önöket, hogy zöldhulladé-
kot jelenleg a településen 
nem lehet lerakni. Folya-
matosan keressük a megol-
dást egy zöldhulladék-lera-
kóhely kialakítására vo-
natkozóan, amennyiben ez 
megvalósul, természetesen 
értesítjük erről a lakossá-
got. Amennyiben az átme-
neti időszakban nagyobb 
mennyiségű zöldhulladék 
(gyümölcsfák, szőlő met-
szése során) keletkezik a 

háztartásokban (nem tar-
tozik ide az örökzöld hulla-
dék), a településgondnok-
sággal kell felvenni a kap-
csolatot ágaprító-kölcsön-
zéssel, illetve komposztá-
lással kapcsolatban, az 
alábbi elérhetőségeken:
Ujvári István 

06-30/890-5753
Csiszár Miklós 

06-30/565-8034

Kérem tájékoztatóm 
szíves elfogadását!

Tisztelettel: 
Bencze Éva jegyző

A Depónia Kft. és a község önkormányzata elektro-
nikai hulladékgyűjtést tartott március 16-án. A Mag-
tár előtti területen a kijelölt napon már nem használ-
ható televíziók, hűtőszekrények, háztartási elektro-
mos cikkek, számítógépek, monitorok, kábelek, táv-
irányítók éktelenkedtek, arra várva, hogy a szolgálta-
tó elszállítsa. A lakosság körében népszerű volt ez a 
lehetőség, hiszen minden háztartásban gondot okoz 
ezek megfelelő módon történő elszállítása, így azon-
ban megszabadulhattak a feleslegessé vált, akár évek 
óta rejtegetett elektronikai hulladéktól. n GYHM

A Környezetvédelem helyi szabályairól szóló 19/2018.
(XI.30.) Önk. rendelet módosult a VESZÉLYHELYZET ideje 
alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő sza-
bályokról szóló 549/2020.(XII. 2.) kormányrendelet felha-
talmazása alapján: 

Kerti hulladékot 
szeptember 1. és április 30. között, 

szélcsendes időben 
hétfőtől szombatig 17.00–20.00 óráig lehet 

égetni. 
Végezzék az égetést úgy, hogy a környezetet 

erősen zavaró, ingerlő hatás ne álljon fenn!
Vasárnap és ünnepnap TILOS!

Tilos továbbá párás, ködös időben, erős szél esetén. Tilos 
az égetés szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és 
sportintézmények 100 m-es körzetében azok működési 
ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű in-
gatlanok 100 m-es körzetében az egyházi szertartások, 
rendezvények alatt. 
Kérem a lakosságot, hogy az avar és kerti hulladék ártal-
matlanításáról elsősorban komposztálással gondoskod-
jon!
Figyeljünk egymásra! Köszönöm, hogy a szabályok be-
tartásával segítik munkánkat!

Bencze Éva 
jegyző

Közösen egy zöld úton

Kerti hulladékok égetésére 
vonatkozó szabályok


