
Litéri Hírmondó
A M AR ATO N L APC SO PO R T TAG JA 2021. szeptember 30. • VII. évfolyam 3. szám

AJÁNLÓ

Őszi program
előzetesek
A zene világnapja alkal-
mából háromrészes 
programsorozatra került 
sor, amely lapunk meg-
jelenésekor zárult le. 
Szeptember 30-a a ma-
gyar népmese napja. En-
nek apropóján készül-
nek programmal a fel-
nőtteknek – ez lesz a 
„Mesekocsma” a Terme-
lői Piac területén Dóra 
Áron mesemondóval, aki 
etnog rá fus, népzenész, 
népi furulyatanár, a Nép-
művészet Ifjú Mestere. 
Elő adásában a hagyo-
mányos magyar paraszti 
mesélők mese- és esz-
közkészletét használja.
Lesznek izgalmas ese-
mények természetesen 
a gyermekek számára is. 

n GYHM

A 2021/22-es nevelési év új intézményveze-
tővel indult el az óvodában. Rokalyné Csiz-
madia Margit nyugdíjba vonulását követően 
Vendelyné Keszei Mária vehette át az óvodai 
munka irányítását.

Az új vezető 34 éve van 
az óvónői pályán, négy éve 
dolgozik a litéri létesít-
ményben, a korábbi idő-
szakban intézményvezető- 
helyettesként tevékenyke-
dett. Nagy tisztelettel fo-
gadta el a szakmai kihí-
vást. Terveiről és az idei 
év indításáról beszélget-
tünk.

Az intézményvezető 
hangsúlyozta, legfonto-
sabb feladatának azt te-
kinti, hogy az óvoda eddigi 

sikereit, amelyeket a ko-
rábbi vezetővel értek el, 
továbbvigye. Erre alapoz-
va végzi elsősorban mun-
káját. A mintegy 30 fős ne-
velőtestület eddig kollé-
gaként ismerte, szeptem-
bertől pedig vezetőként. 
Szükség van az elfogadás-
ra, sokat számít véleménye 
szerint az egymás közötti 
jó kommunikáció. Célja, 
hogy motiválja az óvodape-
dagógusokat a szakvizs-
gák és minősítések meg-

szerzésére, az életpálya-
modell kialakítására.

Az idei év 114 óvodással 
indult. Ez a korábbi lét-
számnak megfelelő, nagy 
eltérés nem jelentkezett. 
A csoportlétszámok maga-
sak, átlagosan 24–27 fővel 
működnek. Két kiscsopor-
tot alakítottak ki, a távo-
labbi tervek között pedig 

szerepel egy hatodik cso-
port létrehozása, pályázat 
segítségével. A bővítésre 
azért is van szükség, hi-
szen nagy a vonzáskörzet. 
Sólyból, Királyszentist-
vánról, Balatonfűzfőről, 
Balatonalmádiból, Veszp-
rémből is érkeznek gyer-
mekek, de természetesen 
– fogalmazza meg az intéz-
ményvezető – a település 
igényeit szolgálják ki első-
sorban.

Év elejétől nincsenek új 
járványügyi intézkedések, 
azonban a gyermekek, dol-
gozók biztonsága érdeké-
ben a szülőket nem enge-
dik be az intézmény terüle-
tére továbbra sem. Foko-
zottan ügyelnek a játékok, 
a helyiségek, mosdók, cso-

portszobák fertőtlenítésé-
re és a folyamatos kézfer-
tőtlenítésre is nagy hang-
súlyt fektetnek.

A hagyományos progra-
mokat továbbra is csopor-
tonként valósítják meg. Ki-
emelt szerepet kap az idei 
őszön is a népmese napja. 
Az új intézményvezető a 
szülőkkel jó kapcsolatot 
ápol. S mivel Balatonfűz-
főn él, fontosnak tartja, 
hogy a litéri közösségi élet-
be egyre inkább bekapcso-
lódjon. Minden bizonnyal 
segíti őt ebben az, hogy az 
óvodások rendszeres 
résztvevői, szereplői a nép-
szerű programoknak, így 
jelen voltak verseikkel, da-
laikkal a Szilvaünnepen is.
 n GYŐRFI H. MARIANNA

Új vezető a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde élén

A Mogyorósi Napokat 
hagyományosan nyáron 
tartják, számos szóra-
koztató rendezvénnyel, 
koncertekkel, családi 
programokkal. Így tör-
tént ez idén is.

A kétnapos rendez-
vénysorozat első napján 
ünnepélyesen átadták 
azt a búboskemencét, 
amely pályázat segítsé-
gével valósulhatott meg. 
Litéren számos civil 

szervezet működik, min-
den bizonnyal nagy sike-
re lesz a Közpark új, er-
dőszéli közösségi teré-
nek, amely kiválóan al-
kalmas kötetlen szabad-
téri programok meg-
szervezésére, most már 
gazdagodva a főzőhely-
lyel kombinált kemencé-
vel.

(A programokról ké-
pes összefoglaló talál-
ható a 6. oldalon.)

Búboskemencét avattak 
a KözparkbanAz Önök által választott képviselőkből 5 fő 

képviselő 2021. 09. 09-én tájékoztatást készített 
Önök részére, amelyben zömmel azokat a kér-
déseket vetették fel, amelyben nem értettek 
egyet a döntéseimmel, amelyeket a „pandé-
mia” ideje alatt hoztam.

Arról gondolom minden-
ki hallott, hogy ebben a 
rendkívüli időszakban saj-
nos képviselő-testületi 
ülést nem volt lehetőség hi-
vatalosan összehívni, 
azonban a legfontosabb 
ügyekben elektronikusan 
tartottam a kapcsolatot a 
képviselőkkel, azaz kértem 
a véleményüket, hogy dön-
téseimet meg tudjam hozni 
a közösség javára. Volt 
olyan eset is, amikor nem 
minden képviselő válaszolt 
a kérdésemre.

Három fő témát részle-
teztek ki a tájékoztatóban 

az érintett képviselők, 
amelyre az alábbiak sze-
rint szeretnék reagálni:

(A folytatás a 2. oldalon 
olvasható.)

Tisztel Litéri Lakosok!
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1. Iskola – szándékos 
hátráltatás

Az elmúlt időszakban je-
lentős számú dokumentum 
– dr. Gulyás Gergely mi-
niszternek, Kontrát Ká-
roly, Ovádi Péter képvi-
selőknek elküldött levél, ön-
kormányzat által elkészített 
határozatok, engedélyek – 
keletkezett, amelyek az is-
kola beruházásának folya-
matát a mai napig gyakorla-
tilag lefedik az önkormány-
zat oldaláról. A miniszter és 
képviselő urakkal történő 
személyes tárgyaláson és a 
határozatok meghozatalá-
ban polgármesterként tevé-
kenyen részt vettem.

Az említett levelek és ha-
tározatok másolatai az ön-
kormányzat irattárában 
megtalálhatóak.

Két alábbi dokumentum 
kiemelését fontosnak tar-
tom.

*Lit/191-11/2021. Megálla-
podás az épület tulajdonjo-
gáról – 2021. 05. 26.

A megállapodás előzmé-
nyei között szerepel, hogy 
„az állami támogatás nyúj-
tásának feltétele, hogy az 
Önkormányzat, mint az in-
gatlan tulajdonosa hozzájá-
ruljon ahhoz, hogy az új 4 
szaktantermes épület tekin-
tetében – önálló helyrajzi 
számon történő feltünteté-
sével az Egyházközség sze-
rezze meg a tulajdonjogot.”

A megállapodás rögzíti 
továbbá a földhasználati jog 
ellenében kért ellenértékek 
összegét, amelyre vonatko-
zóan előzetes szakértői véle-
mény készült. Ezt az össze-
get kifogásolták a képvi-
selők a levelükben. Az ellen-
érték összege földhasználati 
jog alapítása miatti egyszeri 
összeg 13 602 E Ft, és a bon-
tásra ítélt épület önkor-
mányzati vagyonból történő 
kivezetése miatt 11 498 E Ft.

Kifogásként merült fel a 
képviselők részéről, hogy a 
testület nem támogatta, 
hogy a számviteli és egyéb 
szabályok szerint az önkor-

mányzat pénzt kért a fenn-
tartótól a volt napköziépület 
lebontása miatt. Sajnos ez 
nem kívánságműsor, amúgy 
is a kapott pénzt várhatóan 
visszakapja az iskola. Ez 
ügyben könyvvizsgálói 
szakvéleményt szereztünk 
be, a megállapodásban an-
nak figyelembevételével ke-
rült sor a térítési díj megha-
tározására.

Az ezzel kapcsolatos nyi-
latkozatot 2021. május 26-án 
írta alá az Önkormányzat 
részéről Varga Mihály, il-
letve Bencze Éva jegyző, a 
Fenntartó részéről Szabó 
János Róbert és Halmy 
Gyula.

*71/2021. (V.26.) Lkt. hatá-
rozat amely az Önkormány-
zat másrészt a Fenntartó 
közötti megállapodásról 
szól az iskolaépület tulaj-
donjogának rendezésére. A 
polgármester a megállapo-
dást jóváhagyta. Határidő-
ként 2021. május 26. került 
meghatározásra.

A Fenntartó 2021. május 
11-én kérte az önkormány-
zatot a tulajdonosi megálla-
podás aláírására. Ahhoz, 
hogy ezt az önkormányzat 
megtehesse, szükséges volt 
előzetes szakmai egyezteté-
sekre jogi képviselővel, 
könyvvizsgálóval. Ezen 
megkeresések után 2021. 
május 26-án került sor a 
megállapodás megkötésére, 
amely bőven megelőzte a ké-
sőbbiekben feltüntetett kor-
mányhatározat meghozata-
lát. Eredetileg a Fenntartó 
május 21-re szerette volna 
aláírni a megállapodást. Ez 
az 5 nap okozott a Fenntartó 
szerint késést a beruházás 
elindításában, ami azért ér-
dekes, mert a kormány a 
határozatát július hónap-
ban hozta meg. Tehát nem 
hiszem, hogy ezen az 5 nap 
késésen múlik a beruházás 
időben történő megkezdése.

2021. július 6-án a kor-
mány az 1446/2021. (VII.6.) 
határozatával egyetértett 
az iskolai fejlesztés támo-
gatásával 600 300 E Ft ösz-
szegben és határidőként a 
2022. évi központi költség-

vetést jelölte meg a felmerü-
lés ütemében.

2. Magtárfejlesztés, 
elúszott milliók

Bacher-Filinger Ágnes 
projektmenedzser a 2021. 
május 14-én megküldött 
elektronikus levelében kér-
te az önkormányzatot az 
előzetes egyeztetések alap-
ján, hogy „egy pályázat ke-
retében adják be a két pro-
jektjavaslatot (kultúrház, 
magtár), de szükséges el-
különíteni a kérelemben, a 
műszaki bemutatásban és a 
költségvetésben is, ameny-
nyire lehet”.

A felkérésnek eleget téve 
adta be az Önkormányzat a 
pályázatot, amelyen ennek 
ellenére mégsem nyert az 
ígéretek ellenére egyik fel-
adatra sem.

3. Munkagép 
vásárlás

Tájékoztatom a lakossá-
got, hogy a testület egy ol-
csóbb bekerülésű gép be-
szerzését jóváhag yta, 
amelyre pályázati forrást 
nyert az önkormányzat. 
A munkagép beszerzésével 
a célom természetesen az 
volt, hogy a közterületek 
karbantartását végre saját 
kezébe vegye az önkor-
mányzat. Ideértve az illegá-
lis szemétlerakás felszámo-
lását, az árkok, temető, köz-
park és egyéb közterületek, 
árkok tisztítását, karban-
tartást, téli hóeltakarítást.

Természetesen a munka-
gép beszerzése egyben egy 
létszám bővítésével is jár, 
tekintve, hogy közfoglal-
koztatott  munkavégzőkkel 
ezt a feladatot nem lehet el-
látni.

A munkagépre 15 millió Ft 
kormányzati forrást kap-
tunk, amelyhez az önkor-
mányzat a költségvetésében 
8 millió Ft pluszfedezetet 
határozott meg előirányzat-
ként. A gép beszerzésére 23 
millió Ft előirányzat van.

Varga Mihály
polgármester

Az alábbiakban röviden tájékoztatom Önöket – 
megválasztásom óta – az eddig elvégzett nagyobb 
feladatokról beleértve természetesen az előzőek-
ben már említetteket:

• óvodai étkezőkonyha  
beruházása, amelynek a 
kivitelezés során a beke-
rülési költségét belső ter-
vezési átalakítással egy-
harmadára csökkentet-
tük;

• járdaépítés a Bajcsy utcá-
ban;

• Bajcsy és Bem deltájának 
bővítése, valamint a Bem 
utcai szakasz betonátere-
szeinek lerakása és lefedé-
se a víznyelőkkel együtt;

• kerékpárút építésének 
befejezése;

• ingatlankisajátítás az óvo-
da bővítése céljából, par-
kolók kialakítása, Előd 
utca egyirányúsítása;

• Árpád utca és Álmos utca 
deltájától gerincvízveze-
ték-cseréje, csapadékvíz-
nyelők áthelyezése, asz-
faltozása, megfelelő lej-

téssel, amelynek a kivite-
lezője a Bakonykarszt Zrt. 
volt;

• településüzemeltetési fel-
adatok ellátásával a közte-
rületek, temetők, játszóte-
rek gondozása folyamato-
san biztosított;

• kemence építése – a ke-
mence igénybe vehető, 
azonban szigorú szabá-
lyai vannak a használat-
nak, amelynek működte-
tésénél a kemence készí-
tője rendelkezésre áll. Er-
ről a parkban hamarosan 
tájékoztatót fogunk kifüg-
geszteni;

• focipálya karbantartásá-
val kapcsolatban pályáza-
tot nyertünk, azzal kap-
csolatos munkák hamaro-
san megkezdődnek;

• járdaszakasz felújítása a 
Templom utcában.

Jelentős feladatok ellőtt állunk:

• községünk vízellátásá-
nak biztosítása – a há-
lózat felújítása, új kút fú-
rása, szennyvízhálózat 
teljes rekonstrukciója, új 
glóbusz építésével és 
nyomászónák kialakítása 
van tervben; a 1432/2021.
(VII.2.) Kormányhatáro-
zat alapján.

• Templom utca járdájá-
nak felújítása – erre vo-
natkozóan pályázatot 
nyújtottunk be, amely 
elfogadásra került, a 
munkát hamarosan 
megkezdjük;

• pályázaton nyertünk tá-
mogatást a temetőkerí-
tés elkészítésére, a nye-

sedéklerakó felszámolá-
sa érdekében;

• szeretnénk a piacot is 
jobban kihasználni, szí-
vesen látnánk javaslatai-
kat erre vonatkozóan.

• A testület által még nem 
tárgyalt, legközelebbi 
testületi ülésen napiren-
di pontként javasolt fel-
adatok:

• a kultúrház mögötti te-
rületen féltetős épít-
mény elkészítése a tera-
szon, valamint kerthelyi-
ség kialakítása;

• ipartelepek bővítése, 
amelyhez várhatóan a 
külügyminisztérium tá-
mogatást ad.

Tisztelt Litéri Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy felkérjem Önöket arra, hogy 

az önkormányzatunk munkáját véleményükkel, ja-
vaslataikkal a továbbiakban is segítsék. Honlapun-
kon minden elérhetőségünk szerepel, személy sze-
rint én is állok rendelkezésükre. Amennyiben elekt-
ronikusan keresnek meg, úgy záros határidőn belül 
igyekszem reagálni a leírtakra.

Látogass el az oszihacacare.hu-ra, 
és találd meg a hozzád legközelebbit!

Lesz
programod
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Történelmi létszámmal indult a tanév a litéri 
református iskolában – fogalmaz Gyenes 
Viktor, az intézmény igazgatója –, hiszen 
közel 230 diák kezdte meg a tanulmányait 
szeptember elsején. Először fordult elő, hogy 
9 osztályt indíthattak, ezt az elsősök magas 
létszáma indokolta.

Negyvennégy első osztá-
lyos jár az iskolába, a gye-
rekek 95 százaléka litéri 
vagy a körzethez tartozó 
településekről iratkozott 
be. Az épületek 8 osztályra 
biztosítottak lehetőséget, 
tehát már a plusz egy osz-
tály elhelyezése is gondot 
jelentene, azonban ez a tan-
év rendhagyó a napirenden 
lévő iskolabővítést célzó 
építkezés miatt is. Gyenes 
Viktor elmondta, már kora 
tavasszal elkezdték az elő-
készítő feladatokat. Igazga-
tósága 7. évét indította el. 
Olvasóinkat ő kalauzolja 
végig az intézményen:

„Ahogy belépünk az is-
kola kapuján, rögtön szem-
betűnik egy konténerépü-
let, amelyben a 4. osztályo-
sok tantermét alakítottuk 
ki. Komfortos, jó szigetelt, 
kényelmes megoldást je-
lent.

A negyedikesek szom-
szédságában egy raktár-
konténer áll, amely a peda-
gógusok szertárának he-
lyettesítője jelenleg. A kas-
télyépületben mintegy 100 
kisdiák tanul, az 1.a, 1.b, 2. 
és 3. osztályosok. Két osz-
tály új bútorzatot kapott, 
valamint régi vágya telje-
sült a tanítóknak azáltal, 
hogy otthonos, egységes 
szekrények beszerzésére 
került sor. Így minden gyer-

mek rajz- és technikafel-
szerelésének jut egy-egy 
polcnyi hely. A főbejárat 
mellett igazgatóhelyettesi 
irodát és alsós tanárit ala-
kítottunk ki. Büszkeséggel 
tölt el bennünket, hogy eb-
ben a pedagógushiányos 
helyzetben 3 új szakképzett 
kollégával bővült a tantes-
tületünk.

A felső tagozatos osztá-
lyok többségét a tornatermi 
épületben helyeztük el. 
Történtek felújítások, ajtók, 
ablakok cseréjére került 
sor. A régi gazdasági veze-
tői irodába költözött a taná-
ri, a folyosó végén alakítot-
tuk ki az iskolatitkár irodá-
ját. A tornatermet leválasz-
tottuk, egyik felében kap 
helyet az étkező. Esztétikus 
megoldást találtunk térel-
választóval, és természete-
sen megfelelünk minden 
előírásnak az átmeneti 
helyzet ellenére is. A 6. év-
folyam a külső épületünk-
ben kapott helyet, amely 
korábban technikaterem-
ként funkcionált, illetve a 
művészetoktatásra is ott 
került sor. Ezt az épületet 
néhány évvel ezelőtt újítot-
tuk fel, most jól tudjuk 
használni. Tehát úgy indí-
tottuk a tanévet, olyan új 
rendszerben, hogy ha elin-
dul az építkezés, már nem 
kell áthelyeznünk az osztá-

lyokat. Arra is van megol-
dásunk, hogy az udvar alsó 
felét át tudjuk adni szállítá-
si útvonalnak. Jelenleg a 
támogatói okiratra várunk, 
aztán történik meg a mun-
katerület átadása, és elkez-
dődhet a várhatóan 16 hó-
napon át tartó építkezés.”

Az iskola elsős diákjai is 
zavartalanul kezdhették 
meg a tanulást. Mindkét 
osztályban tanítói végzett-
ségű pedagógusassziszten-
sek is segítik az oktató-ne-

velő munkát. Ez a csoport-
bontásokhoz is elengedhe-
tetlen. Egész napos iskola-
rendszerben telnek a nap-
jaik, az „Égigérő Fa” peda-
gógiai program alapján 
sok-sok játékkal, szabad 
levegőn való mozgással.

A tanévnyitón a felső ud-
varon a hagyományoknak 
megfelelően elültették az 
iskolát kezdő kisdiákok fá-
ját: egy nemesített juhart, 
amely azt szimbolizálja, 
hogy nagyra fognak nőni, 

erősek lesznek; valamint 
egy cserjét, egy szilvaró-
zsát, ami pedig a szellemi 
és lelki gyarapodást jelké-
pezi. E kettőnek együtt kell 
megvalósulnia ahhoz, hogy 
ép, egészséges, fizikailag 
és szellemileg is jó kondí-
cióban lévő fiatalokká vál-
janak, akik megállják majd 
a helyüket a felsőbb évek-
ben és a középiskolákban is 
– hangsúlyozta az iskola 
igazgatója.

n GYŐRFI H. MARIANNA

Az iskola szervezetileg felkészült az építkezésre

1.a osztály. Osztálytanítók: Bittmann Angéla, Petkes Csaba és László Lilla

1.b osztály. Osztálytanítók: Noszlopy Szilvia, Pintér Katalin és Nagy Anita FOTÓ: ROHLIK ISTVÁNKonténerépületben tanulnak a negyedikesek

Gyenes Viktor igazgató

Szeptember elsején iskolánkban is elkezdődött a 2021–2022-es 
tanév. Az idei év sok szempontból más lesz, mint az előzőek voltak. 
Egyrészt az új tanévre két új első osztállyal indultunk, másrészt re-
ményeink szerint elindulhat végre az új iskolaépület építése is, ami 
eleve sok kihívással állított már eddig is szembe bennünket.

Mi, az iskola fenntartói, 
az iskola vezetésével 
együtt, amennyire tud-
tunk, felkészültünk a ki-
hívásokra, és igyekszünk 
mindent úgy kezelni, 
hogy az építkezés okozta 
problémák a lehető legki-
sebb mértékben zavarják 
az intézmény működését. 
Ezzel az izgalommal és 
várakozással kezd-
jük tehát ezt az új 
tanévet!

Egy tanévkezdést 
lehet úgy tekinteni, 
mint valami szüksé-
ges rosszat az éle-
tünkben, amelyet 
valahogy túl kell él-
nünk. Lehet úgy lát-
ni, mint akadályt, 
egyfajta kihívást, amely 
rémisztően ott tornyosul 
előttünk és gyermekeink 
előtt. De lehet úgy is neki-
indulni, mint minden új 
dolognak az életünkben, 
hogy egy új tanév sok-sok 
új lehetőséget tartogat a 
számunkra, amellyel sza-
bad és lehet jól élnünk. S 
ha így tekintünk az előt-
tünk álló tanítási napok-
ra, akkor lehet akár iz-
galmas és minden nehéz-
sége és kihívása mellett is 
jó élmény ez az előttünk 
álló tanév!

„Mindennek megsza-
bott ideje van, megvan az 
ideje minden dolognak az 
ég alatt.” (Prédikátor 3,1) 
– írta Salamon király a 
Biblia egyik könyvében. 
Ez a megszabott idő ma is 
azt az időt jelenti, amit 
egy adott célra kap az em-
ber mint lehetőséget. S 
nagyrészben rajta is mú-
lik az, hogy jól él vagy 
rosszul él ezzel az aján-
dékba kapott idővel.

Gyermekeink ezt az 
előttük álló időt azzal a 
céllal kapták, hogy a ké-
pességeik és lehetőségeik 

szerint a lehető legtöbb 
dolgot meg tanulják. 
Azért kapták, lelkileg és 
szellemileg többé és éret-
tebbé, valamint a meg-
szerzett ismeretek által 
jobb emberré legyenek. 
Azért kapták, hogy minél 
jobban felfedezzék és 
megértsétek a bennünket 
körülvevő, egyre bonyo-

lultabb világot. Mi, szülők 
pedig azért kaptuk ezt az 
időt, hogy segítsük és tá-
mogassuk őket mindeb-
ben, hogy szeretettel és 
felelősséggel terelgessük 
és őrizzük őket, hogy az 
új tanévben kapott lehető-
ségekkel a gyermekeink 
képesek legyenek jól élni.

Ne essünk abba a hibá-
ba, hogy ez csak egy álta-
lános iskola! Ne gondol-
juk azt, hogy egészen 
nyolcadikig semmi tétje 
sincsen annak, hogy ta-
nulnak-e vagy sem, szor-
galmasak-e vagy sem a 
gyermekeink! Az sem 
mindegy, hogy milyen a 
magatartásuk, a hozzáál-
lásuk mindahhoz, amit a 
litéri református iskola 
képvisel. Mert minden 
kényszer nélkül, de hatá-
rozottan és szeretettel 
szeretnék képviselni és 
megértetni iskolapolgá-
rainkkal és Önökkel is, 
hogy miért fontos isko-
lánk hármas jelszava: ke-
resztény – közösség – 
ökoiskola.

Minden nap egy másik, 
elmúlt napra épül. Ezért 

mindannyian a mában ír-
juk a holnapunkat. S ha 
egy mában elkészített le-
hetőséggel ma nem él-
tünk, lehet, hogy egészen 
másként alakul a holna-
punk, mint szeretnénk! S 
csak remélni tudom, hogy 
mindannyian más jövőt 
szánunk a gyermekeink-
nek, mint amit ma a té-

vécsatornák celebjei 
élnek.

Új tanév, sok-sok 
új lehetőség. Szí-
vemből kívánom 
mindannyiunknak, 
hogy jól tudjunk élni 
mindazzal, ami le-
hetőségként vár 
bennünket az előt-
tünk álló tanítási 

napokban. Mert nincsen 
annál tragikusabb, mint 
amikor valakiben ott él a 
lehetőség, de rossz dönté-
sei miatt a lehetősége so-
hasem válik valósággá. 
Mert nem mindegy az, 
hogy ahelyett, hogy azt 
mondanák rólunk: „lettél 
valakivé”; inkább azt 
mondják majd: „lehetett 
volna valakivé”.

Érdemes tehát meg-
szívlelnünk azt, amit Csi-
táry-Hock Tamás író, új-
ságíró, kommunikációs 
szakember így fogalma-
zott: „Amit ma elmulasz-
tottál, azt már sosem pó-
tolhatod. Mert az már egy 
másik alkalom, egy má-
sik történet lesz. Ami ma 
elmúlt, azt már holnap 
nem kaphatod meg. Min-
den lehetőséget ragadj 
meg, ha csak rajtad  
múlik. Ha fontos. Ha va-
lóban fontos. Ne fogadd el 
a ’majd lesz másik al-
kalom’ hamis illúzióját. 
Mert nem lesz. Az már 
nem ez lesz. Az már egy 
másik.”

� n SZABÓ J. RÓBERT 

ESPERES-LELKIPÁSZTOR

Egy új tanév margójára
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Litér Község Önkormányzata sikeresen pályá-
zott a Vidékfejlesztési Program keretein belül 
a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 
Egyesület működési területére meghirdetett, a 
Helyi identitást és közösségi együttműködést 
segítő fejlesztések támogatása című felhívásra 
– hangsúlyozta köszöntőjében Varga Mihály 
polgármester.

A projekt keretében nyí-
lott lehetőség egy korábbi, 
a 2019. évi Mogyorósi Na-
pok rendezvény megvalósí-
tására, idén pedig ebből a 
forrásból épülhetett a Köz-
parkban búbos kemence 
kiegészítőkkel, amely a 
parkosított környezetben a 
szabadtéri közösségi al-
kalmak megteremtésével a 
szabadidő hasznos, tartal-
mas eltöltésére biztosít le-
hetőséget. Ezen felül a la-
kosság lehető legszélesebb 
körének tájékoztatása és 
információkkal való ellátá-
sa érdekében a település 6 
db frekventált pontján esz-
tétikus és tartós fából ké-
szült köztéri információs 
táblát állítottak fel. A tá-
mogatás több mint 7 millió 
Ft vissza nem térítendő tá-
mogatás – tájékoztatta az 
ünneplőket a község pol-
gármestere. Kiemelte, 
hogy a lakosság jelenlété-
vel igazolja, megbecsülik 
az önkormányzat munká-
ját. Néhány fontos fejlesz-
tésről is szólt, megemlítve 
a temető kerítésének elké-
szültét, az önkormányzat 
épületének szigetelését, a 
Templom utca felújítását és 
kiemelve az ivóvíz-veze-
tékrendszer korszerűsíté-

séért kifejtett erőfeszíté-
seiket.

Az átadást jelképező 
nemzetiszínű szalag átvá-
gása után Pergő Margit, a 
Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú egyesü-
let elnöke örömének adott 
hangot a pályázat sikeres 
megvalósításáért. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a litéri-
ek sokat használják majd a 
kemencét, hiszen a közös-
ségek éltetésében jó szere-
pe lehet a jövőben.

Litér felvidéki testvérte-
lepülésének, Berencs köz-
ségnek nyugalmazott pol-
gármestere, Gulka Ede is 
megtisztelte jelenlétével az 
eseményt. Elmondta, rend-
szeresen, évente többször is 
találkoznak a helyiekkel, 

ha erre van lehetőség. Ná-
luk, Felvidéken majdnem 
minden háznál volt koráb-
ban kemence.

A Mogyorósi Napok alkal-
mával felavatott kemence – 
mint az építője, Tóth István 
helyi vállalkozó elmondta –, 
alföldi búbos kemence, az 
oldalán kialakított főzőhe-

lyet pedig csíkos tűzhely-
nek nevezik. A kemence 
mélysége 2 méter, a tűzto-
rok 80 cm-es, speciális tég-
lából készült. A jeles alkal-
mon elsőként Kun Lászlóné 
ösküi gazdaasszony próbál-
ta ki az új sütőhelyet, aki 
lánykora óta készít kemen-
cés ételeket. Ezúttal 300 db 
rétessel – mákos-meggyes, 
káposztás, édes túrós – já-
rult hozzá a kemenceavató 
sikeréhez. Elmondta, kb. 20 
éve használ ő is hasonlót, 
meg kell tanulni minden for-
télyát. Hagyományos tész-
tából készíti a réteseket, s 
tudását szívesen átadja má-
soknak is. A rétesek mellett 
a sült kolbászok finom illata 
is betöltötte a teret a Bete-
reg Vendéglő jóvoltából.

A projektátadó ünnepsé-
gen bemutatkozott a litéri 

Zöldág Táncegyüttes két 
tehetséges fiatalja, Sugár 
Mátyás és Baka Levente. 
Jelen volt a litéri Polgárőr 
Egyesület és a Balatonfűz-
fő-Litér Turisztikai Egye-
sület is.

A kétnapos programso-
rozat első napján a szabad-
téri, Piknik mozinak volt 
nagy sikere. Elsőként ke-
rült sor ennek az ötletnek a 
megvalósítására, sokak 
örömére. Mindenki magá-
val hozta a pokrócot, pár-
nákat, s a kellemes nyár-
estén jólesett egy kis kü-
lönleges szórakozás. Szá-
mos környékbeli is érkezett 
a mozi kedvéért Litérre.

Szombaton a Pegazus 
Bábszínház műsora nyi-
totta a programok sorát, 
majd számos lehetősége 
nyílt a gyermekeknek, a 
családoknak, hogy jól 
érezzék magukat: légvár, 
arcfestés, kézműves prog-
ramok, népi és ügyességi 
játékok. Színpadra állha-
tott a litéri fiatalokból álló 
5N formáció, s aztán a mo-
toros bemutató aratott 
nagy sikert. A Delta kon-
certjére zsúfolásig megtelt 
a tér, rég nem látott nagy-
közönség éltette az idei 
Mogyorósi Napokat. S akik 
még bírták, a tűzzsong-
lőrök show-műsorában is 
gyönyörködhettek.

n GYŐRFI H. MARIANNA

Szeptember 12-én elérkezett a X. Litéri Szil-
vaünnep napja. Gyönyörű, verőfényes nap 
köszöntött ránk. Művelődési házunk előtt – 
amely méltán viseli szeretett mesterünk, Ertl 
Pálné Marika néni nevét – izgatottan gyülekez-
tek vendég és litéri táncosok, szülők, barátok, 
kedves érdeklődők.

Ropogósra vasalt visele-
tekben, kézen fogva érkez-
tek kicsinyeikkel ifjú anyu-
káink is, akik közül többen 
erre az alkalomra öltöttek 
életükben először viseletet, 
és tanulták az előző hetek-
ben szorgalmasan a sárkö-
zi karikázó lépéseit, éneke-
it. Meghatottan néztünk 
körbe a sok-sok örömtől su-
gárzó arcon. Megélni a kö-
zösség erejében rejlő bol-
dog pillanatokat – ezt jelen-
tette az idei ünnepünk. 
Tóth Ferencné Ildikó saját 
költeményével – amelyet 
Szilvaünnepünk ihletett – 
nyitottuk e jeles alkalmat. 
Köszöntöttük hagyománya-
inkhoz híven elballagott 
nyolcadikosainkat is, akik 
felkötötték a Zöldág zászla-
jára szalagjaikat. A Csivite-
lő óvodásaink kedves kis 
műsorát követően indul-
tunk az ófalunk utcáit felö-
lelő vigasságra, az Idősek 
klubja által készített finom 
sütemények elfogyasztása 
után. Ezt követően Kovács 
Krisztiánék (Kikiék) por-
tájánál vártak bennünket, 
ahol a Zöldág kicsinyei és 
szüleik voltak a házigaz-
dák. Igazi örömtánc kere-
kedett, pillanatokon belül 

szinte már mindenki tán-
colt. A katolikus gyülekezet 
vendégszeretete után, ahol 
a Takácsi Kenderszer nép-
táncegyüttes örvendezte-
tett meg bennünket, a Mag-
tárhoz vezetett utunk, 
amely előtt „óriási port ka-
vartunk” felcsíki táncok-
kal. Együtt táncolt ki-
csi-nagy, táncos és vendég! 
A Kiss család portájához 
igyekezve egy igazi megle-
petés várta a népes ünneplő 
közösséget. A Pozderka 
család, akik hajdanán szin-
tén zöldágas család volt, és 
Kati néni falunk máig sze-
retettel emlegetett postása, 
kapujukban várt és látott 
vendégül bennünket. Ez-
úton is köszönjük szépen, 
sok örömet és jó egészséget 
kívánunk az egész család-
juknak! A Kiss család kez-
detektől vendéglátónk, idén 
megszámlálhatatlan meny-
nyiségű rétessel kápráztat-
ta el az „éhes” vendégsere-
get. Az ő portájuk előtt a 
székesfehérvári Alba Régia 
Néptáncegyüttes Szenior 
csoportjának műsorát lát-
hattuk. Ők 50 éves születés-
napos táncosukat is kö-
szöntötték. Együtt énekel-
tük a születésnapi köszön-

tőt, csakúgy, mint a névna-
pit, amellyel Szabó-Hoffer 
Nikit, együttesünk egyik 
vezetőjét köszöntöttük. 
A református templom előtt 
közel száz táncos lány-asz-
szony sárközi karikázójára 
került sor, a peremartoni 
Rokolya néptáncegyüttes 
vezetésével. Itt a reformá-
tus gyülekezet volt a ven-
déglátónk. A Hősi emlékmű 
előtti téren a Berhida Tánc-
együttes, majd a Zöldág ifi 
a márkói Cserdülővel kar-
öltve ropta a táncot. Végül, 
de nem utolsósorban a Ter-
melői piacnál a nyugdíjas-
klub tagjai szilvás finomsá-
gokkal és a Sólyi Kertbará-

tok Egyesülete, akik gyö-
nyörű szüreti szőlőharang-
gal és finom boraik kóstoló-
jával várták a kissé elfáradt 
ünneplő sokaságot. Azért a 
tánc itt sem maradhatott el. 
A Csepeli Öregtáncosok 
Együtteséből érkezett ba-
rátaink és szárazágasaink 
zárták a felvonulás prog-
ramját, amelynek biztonsá-
gáról a polgárőrök 3 tagja 
gondoskodott. A művelődé-
si házban visszaérkezve 
megszámlálhatatlan meny-
nyiségű sütemény és finom 
vacsora várt bennünket a 
zöldágas szülők jóvoltából. 
Ismét erőre kapva, éjszaká-
ba nyúló fergeteges táncház 

kerekedett Németh Dénes, 
Mester Ferenc, Domonkos 
Balázs és Kuti Sándor – 
este, a felcsíki rendre ki-
egészülve Kádár Ignác Ná-
cival – neves népzenész 
barátaink kísérete mellett, 
akik az egész napon szol-
gáltatták a talp alávalót. 
Látva a különböző korosz-
tályokat együtt, közösség-
ben, szeretetben, kulturál-
tan, egymást fel emelve, 
egymásra odafigyelve, egy-
másnak örömet szerezve 
ünnepelni, igazi reményt 
jelent. Igen, van még re-
mény, lesz még jövő, amely-
nek egyik fontos eszköze 
népünk kultúrájának to-
vábbörökítése!

Hálásan köszönjük min-
den kedves vendéglátónak, 
szereplőnek, segítőnek, 
vendégnek közösségünk e 
jeles ünnepéhez való min-
dennemű segítő hozzájáru-
lását.

Programunk az Emberi 
Erőforrás Támogatáskeze-
lő támogatásával valósul-
hatott meg.

Litéri Zöldág 
Kulturális Egyesület

„Ma ismét jó volt zöldágasnak lenni!”Nagy sikere volt a Mogyorósi Napoknak

Családommal és kedves barátainkkal immár 
10. alkalommal, azaz a Hull a szilva a fáról 
című rendezvény kezdete óta állomás- ven-
déglátók vagyunk.

Minden évben új ötlettel 
invitáljuk udvarunkra az 
ünnepi menetet. Az első 
alkalommal rimóci tánc-
cal készültünk mint Zöld-
ág gyermektánccsoport. 
Az ünnep alkalmával Ertl 

Pálné Marika néni szólt a 
résztvevőkhöz, mutatta be 
a táj egységet, a rimóci kö-
tődést.

A következő években 
táncoltak bakonyit, mező-
ségit. A gyermekcsoportot 

kinőtt lelkes fiatalok ma 
az ifjúsági tánccsoport 
tagjaiként felcsíki, bonci-
dai románt táncoltak az 
érdeklődőknek. 2019-ben 
vendégül láttuk a baja-
szentiváni Bunyevác 
tánccsoportot, az idei év-
ben a székesfehérvári 
tánccsoportnak adtunk 
helyet portánkon.
 Kiss László 

és neje, Bencze Éva

Tíz éve a litéri néptáncosokért
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KATASZTRÓFAHELYZET  
ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ
Varga Mihály polgármester
8196 Litér, Petőfi S. u. 27.
30-956-0332

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: 463-072
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

TELEPÜLÉSGONDNOKSÁG
Gondnok: 06-30/890-5753
Munkatárs: 06-30/565-8034

Litéren négy saját 
lovat tart, így készül 
a C kategóriás fogat-
hajtó versenyekre 
Völgyesi Balázs.

Kiváló eredményeket tud 
felmutatni, hétszeres me-
gyei bajnok, legutóbb 2020-
ban az országos döntőben 6. 
helyezést ért el Szikla és 
Szenátor lovaival. A siker 
titka véleménye szerint el-
érni, hogy a felkészülés és a 
versenyek során a hajtó és a 
két ló szíve együtt dobban-
jon.

Völgyesi Balázs lovardá-
ja a község egyik szegleté-
ben barátságos hangulatot 
áraszt. Itt ismerkedhetünk 
meg a 15 éves Sziklával és a 
10 éves Szenátorral. Ők lipi-
cai herélt szürkelovak, iga-
zi profik a fogathajtásban – 
emeli ki gazdájuk. Mellet-
tük szaladgál a jövő re-
ménysége, Rangos, aki 
majd Sziklát fogja váltani a 
versenyzésben, így színvo-
nalesés nélkül tud majd cse-
rélni a fogatában. Megbe-
csült helye van az öreg, 
nyugdíjas lónak is, aki már 
24 éves, s esetében sem le-
het szó eladásról. A bará-
tom – mondja gazdája –, 
együtt versenyeztünk, vele 
kerültem a magasabb kate-
góriába. Ez a szoros kötő-
dés eredményezi a sikere-
ket, a szezonban hetenként 
szervezett versenyeken a jó 
helyezéseket.

Balázs gyermekkori vá-
gyát váltotta valóra, amikor 
meg vásárolta a házát 
Veszprémből kiköltözve Li-
téren, és a felújítási mun-

kákkal még nem is végzett, 
de az első lova már az istál-
lóban állt. Rendszeresen lo-
vagolt, majd egy barátja ré-
vén került a fogathajtás kö-
zelébe. Az első időszakban 
gumikerekű kocsikkal ver-
senyzett, ez az ún. gazdafo-
gathajtás, amely kikapcso-
lódás volt, szórakozás. Úgy 
gondolkodott azonban, 
hogy ha már a nyeregből át-
ült a bakra, akkor legyen az 
igazi sportteljesítmény. Így 
következett a magasabb 
szint, a hintóval való ver-
senyzés, s most már 8 éve 
regisztrált hajtó, C kategó-
riás versenyző.

Az évenkénti 23–24 ver-
seny azt jelenti, hogy május-
tól kezdődően minden hét-
végén vannak fordulók. El-
várás, hogy szép, igényes 
fogattal jelenjenek meg. 
A  csapat tagjai, akik se-
gédkeznek – falubeli lósze-
rető fiatalok, cserébe lova-
golhatnak – már előző nap a 
felkészítéssel foglalkoznak. 
Két kört kell a verseny so-

rán megtenni a pályákon, 
ahol 20 akadály van elhe-
lyezve. Óriási fegyelmet 
igényel és alapos felkészü-
lést, hogy a hintó szélessé-
gétől mindössze 10–10 cm-
re elhelyezett akadályokat 
ne verjék le, ne legyen pont-
levonás, valamint a szint-
időt is teljesítsék.

Balázs véleménye szerint 
a lovaknak képzésük során 
meg kell tanulniuk mesteri-
en egyensúlyozni, támasz-
kodni, iramot váltani és a 
hajtó jelzéseit pontosan kö-
vetni. Különlegesen intelli-
gens lovak alkalmasak 
erre. Sok versenytársnál 
tapasztalja Balázs, hogy ha 
nem elég sikeresek, lecseré-
lik a lovakat. Ő azonban an-
nak a híve, meg kell találni 
a közös hangot, hiszen ez 
lesz gyümölcsöző. Azt 
mondja, a felkészítés során 
ő irányít, de a versenyeken 
a lovak viszik a tempót és a 
feladatokat, ő rájuk bízza 
magát teljes mértékben. A 
lovak szakszerű felkészíté-

se mellett nem elhanyagol-
ható az sem, hogy a hintót 
hogyan alakítják ki. Az 
ugyancsak Litéren élő Mes-
ter Gyulával éveken át kí-
sérletezgettek, azaz ten-
gelytávokat állítottak, rúd-
féket szereltek.

Völgyesi Balázs saját haj-
tói tehetségéről keveset be-
szél, ám kiemeli, hogy ezt a 
versenysportot csak úgy 
érdemes űzni, ha minden 
szabadidejét a lovaival tölt-
heti, lovas életformájának 
él. Vállalkozásában úgy in-
tézi a munkáját, hogy a 
rendszeres edzések bele-
férjenek. Köszönettel tarto-
zik – mint mondja – a segítő-
inek, akik nap mint nap vele 
vannak, valamint a környe-
zetében élőknek is, akik el-
fogadják a lótartással és a 
versenyeztetéssel járó eset-
leges kellemetlenségeket. 
Büszkén képviseli Litért a 
versenyeken, bár egyelőre a 
Vörösberényi Lovas Egye-
sület színeiben indul.
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Őszi mozgásos formák 
a művelődési házban

Az Ertl Pálné Művelődési Házban keddenként 17 
órától stretching (nyújtó gyakorlatok) órával várják 
a mozogni vágyókat.

Októbertől pedig indulnak az aerobikfoglalkozá-
sok: hétfői, keddi és csütörtöki napokon 18 órai kez-
déssel.

A litéri fogathajtó ismét országos 
babérokért versenyzik

Gólyahír
Köszöntjük településünk 
legkisebb lakóját:

Bakai Levente
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