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

Kedves Litéri Lakosok!
Az év végéhez
közeledve mindenki
leltárt készít. Sorra
vesszük azokat a
fontos történéseket,
élményeket, amelyek emlékezetesek
maradnak.
Községünk életében is
egy különleges év a 2021es. Az önkormányzati ciklus közepénél tartunk,
amelyet ugyan beárnyékolt
a járványhelyzet, de mégis
időről időre fejlődésről számolhattunk be. Legnagyobb eredménynek az ivóvízkérdést tartom, sok-sok
utánajárással és kapcsolatokkal sikerült elérni, hogy
megújul a vízhálózatunk,
év elején kezdődnek a munkák. Készen van az új főzőkonyhánk is, és számos
pályázat idén zárult le.
Ezekről részletesen olvashatna k újság u n kba n.
A szép eredmények mellett
azonban az idei év leltárjához tartozik az is, hogy a
képviselő-testület úgy döntött, nem kívánják tovább
folytatni a közös munkát.

Az időközi választás ideje még nem ismert, addig az
a feladatunk, továbbra is
vezessük községünket a
legjobb tudásunk szerint.
Bízom abban, hogy a fejlődés töretlen marad, erről
majd önök döntenek legjobb belátásuk szerint. Az
ünnepek fényében azonban
sokkal inkább gondoljunk
szeretteinkre, gondoljunk
a közösségeinkre, éljük
meg a szép, meghitt pillanatokat. Szeretettel várom

Litér minden lakóját a hag yományos Fa lukarácsonyra! Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek, s egy
olyan új évet, amely egészséget hoz, békességet és
sikereket! Számíthat rá a
lakosság, hogy a nagy sikerű hóágyúzással elkészített szánkópálya ismét működni fog, ha az időjárás
lehetővé teszi.
n VARGA MIHÁLY
POLGÁRMESTER

AJÁNLÓ

Litérről indult és mindig ide tér
haza – interjú Kertész Dórival
„Ha az identitásomról beszélek, az egyik legmeghatározóbb eleme az, hogy
vidéken és ezen belül is Litéren nőttem fel.
Ahhoz a nyugodtsághoz,
amit sokszor kiemelnek velem kapcsolatban, nagyban hozzájárult, hogy nyugodtan játszhattam az utcán a barátaimmal, mindig
nyugalom és egy ismerős,
biztonságos közeg vett körül. Nagyon büszke voltam
arra, hogy legyen szó óvodáról vagy iskoláról, igényes környezet vett körül,
és mindig különleges érzés, hogy azok a nevelők,
tanárok, akik foglalkoztak
velem, a későbbiekben is
jelen maradtak az életemben. Arra vagyok a leg-

büszkébb, hogy mindig
olyan helyeken, zenekarokban
énekelhettem,
amik számomra nívósak és
meghatározóak
voltak,
mégis megmaradtam annak a kislánynak, aki Litérről elindult. Sosem alkudtam meg, sosem adtam el
a lelkemet.”
(Folytatás a 11. oldalon.)

Litéri Falukarácsony
2021.december 23. 17:00 óra
Termelői Piac
Litér Község Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit

17:00 Polgármesteri köszöntő,
Dominek Anna karácsonyi műsora,
Szeretetvendégség
Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz,megtelik a szíved!
A finomságokért felajánlott pénzadománnyal, a
rászoruló litéri családoknak szerzünk örömet!

Ismét felállították a litéri betlehemet a Termelői Piac bejáratánál. Készítette Lőrincz Melinda szobrász és díszlettervező, textilszobrászat technikával

A piac területén a maszk használata kötelező!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

közmeghallgatás
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Összefoglaló az októberi közmeghallgatásról
Litér Község Önkormányzata október 28-án
tartotta az évenként szokásos közmeghallgatást. A község lakói szép számban jelentek
meg a hivatalos eseményen az Ertl Pálné Művelődési Ház nagytermében. Az alábbiakban
kiemeljük a fontosabb témákat.

A közrend és
közbiztonság
helyzetéről
Borbély Zoltán r. alezredes, a Balatonalmádi Rend
őrkapitányság rendőrkapitánya köszönetét fejezte ki
az önkormányzatnak, a
képviselő-testületnek a támogatásért. Így fogalmazott: „Az az erkölcsi és
anyagi támogatás, amit biztosítanak számunkra, meghatározza mindennapjainkat, a rendőri szolgálatellátást. Ennek köszönhető,
hogy az elmúlt időszakban
több kollégánkat is tudtuk
jutalmazni. Ez azért fontos,
mert a településen dolgozó
kollégák érzik a lakosságnak a jóindulatát.” Papp
Csongor címzetes rendőr
alezredes az idei év összefoglalásaként elmondta, az
elmúlt évben a bűnügyi
szolgálatnak a rendészeti
sza kterülettel
szoros
együttműködésben megfelelő közbiztonsági állapotot
sikerült fenntartani Litér
település területén. Biztosították a rendezvényeket,
felügyelték a közterületet

érintő megmozdulásokat.
Sem a rendezvényeken, sem
azok körzetében rendkívüli
esemény nem történt.
A település körzeti megbízottja, Vaszari Attila r.
ftzls. tragikus körülmények
között július 22-én elhalálozott, helyettesítésre Macza
li Gábor r. zls. kapott megbízást, majd december elsejétől Németh Zoltán r.
ftőrm. látja el a feladatokat.

Tájékoztatás a Helyi
Értéktár Bizottság
munkájáról

A bizottság elnöke, Feke
te Tamás történész, helytörténeti kutató foglalta
össze tevékenységeiket,
kiemelve terveiket.
Az elmúlt években is több
javaslat kidolgozása van
már folyamatban, mint például a Hősi Emlékpark, valamint a Magtár. Az elmúlt
két év pandémiás helyzete
nem tette lehetővé a TÉB
számára az aktív kulturális tevékenységet, emiatt a
korábbiakhoz viszonyított
tevékenységünk igen korlátozott módon folyt – emelte ki Fekete Tamás.

Felhívta a fig yelmet
arra, hogy a 2022-es évvel
Litér ismét kerek történelmi évfordulókat ünnepelhet: 1082-es első írásos említésének 940. évfordulóját,
valamint 1732-ben történt
újjátelepítésének 290. évfordulóját. A következő
évet egy folyamatos rendezvénysorozat megvalósításával szeretnék kiemeltté tenni: ezek az Értéktári
Esték előadás- és beszélgetéssorozata, Történelmi
faluséták (Ófalu, Újtelep),
Nemzetőr toborzás és Nemzetőr Emléktúra (márc.
15.), valamint a kirándulások (Római villa, Máriavölgyi forrás, Papvásári szőlőhegy).
A 940. évforduló kapcsán a középkori falu és a
török korban elpusztult
Papvására falu lenne a
rendezvények eg yik középpontjában, valamint a
másik központi téma a mai
község valódi elődjéül
szolgáló 1732-es újjátelepítés és a litéri református
egyház és iskola, amelyhez a diákok számára ismét magas színvonalú
programokkal készülnek.
A menny iben lehetőség
lesz rá, akkor Litér lakóinak is szeretnék kikérni a
véleményét, ötleteiket,
hog y mindenki számára
értékes és tartalmas programok valósulhassanak
meg ezen kerek évfordulók
megünneplésére.

A településkép
védelméről
Németh Ferenc építész
nyújtott tájékoztatást a jelenlévőknek a településkép
védelméről szóló rendelet
módosításaival kapcsolatban. Döntött arról a képviselő-testület, hogy a településkép védelméről szóló
törvényben foglalt hatósági
hatásköröket a jegyzőre
ruházzák át. (A hatályos
rendelet és mellékletei, így
a konzultációs kérelem
nyomtatványa is megtalálható a Litér Információs
Portálon – www.liter.hu.)
Felhívta Németh Ferenc
építész a lakosság, illetve a
vállalkozók fig yelmét,
hogy mielőtt bármi tevékenységet elkezdenek,
eg yeztessenek vele. Legyen az átalakítás, beépítés, bővítés, új építésű családi ház, garázs, melléképület, tároló, üzlet, kerítés. A kapubejárók, átereszek tekintetében a közterülettel való csatlakozás
okán közútkezelői hozzájárulás szükséges.
Néhány kiemelt településkép-védelmi szabály:
A tetőfedési anyag közé
bekerült a barna égetett
agyagcserép, azaz a tetőfedés anyaga csak hagyományos natúr, vörös, illetve
piros, barna égetett agyagcserép, valamint ahhoz illeszkedő színű és struktú-

rájú egyéb pikkelyszerű
fedés (tegola is), valamint
természetes pala, nád lehet, közfunkciót ellátó épületek esetén kivételesen az
előpatinásított korcolt fémlemez is alkalmazható.
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
Litér teljes közigazgatási
területén – közterületről
vagy közforgalom céljára
átadott magánterületről
vag y közforgalom által
használt területről látható
– reklám, reklámhordozó,
cégismertető felirat elhelyezése esetén. A településképi bejelentési eljárásban
az önkormányzati főépítész működik közre.
A rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében – a hatályos eljárási
törvény alapján – kötelezési eljárást kell lefolytatni és
szükség esetén kötelezést
kell kibocsátani, valamint
a tényállás tisztázása során be kell szerezni az önkormányzati főépítész
szakmai állásfoglalását.
Kérek mindenkit, vegye
komolyan az eljárási rendet és a mindenkori országos, helyi építésügyi szabályzatok betartásával segítsék a hivatal munkáját!
Közösen, önökkel figyeljünk településünk szebbé
tételére és meglévő falusi
képünk megtartására! –
hangsúlyozta Németh Ferenc építész.

Kimondták a feloszlatást a képviselők
Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel úgy döntött, hogy Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 55 § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szeptember 30-ai ülésén kimondta a feloszlatást. Név szerinti szavazás történt: „..egyetért-e azzal, hogy a képviselő-testület az indítvány alapján
feloszlassa magát?”.
Szőnyegh Imre György képviselő: tartózkodik
Auerbach János képviselő: igen
Dr. Gyurka István Gábor képviselő: igen

Litéri Hírmondó
IDŐSZAKOS KIADVÁNY

Bognár Gyöngyi képviselő: igen
Kondics István képviselő: igen
Lukáts Gábor Ákos képviselő: igen
Varga Mihály polgármester: nem
Bencze Éva jegyző az alábbi tájékoztatást nyújtotta a
további intézkedésekkel kapcsolatban: A képviselő-testület határozatának hatálybalépése nem tud
megvalósulni az Országgyűlés jelenleg 2021. december 31-ig érvényes, veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezése miatt. Ezért bizonytalan, mikorra

várható a helyhatósági választás időpontjának kitűzése. Addig a képviselő-testület és a polgármester
felelősséggel gyakorolják munkájukat, döntéseket
hoznak, rendeleteket alkotnak. A helyi választás nem
eshet egy napra a tavaszi országgyűlési választásokkal, s minden olyan költséget, amely összefüggésben áll a szavazás lebonyolításával, az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia saját költségvetéséből.
Hozzátette a jegyzőnő: ez az időszak – főként a
hosszan tartó bizonytalanság miatt – megterhelő
mindenki számára.
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2021 eredményei

Sikeres év volt az idei!

Varga Mihály polgármester a közmeghallgatáson részletesen összefoglalta azokat a fejlesztéseket, amelyek ebben az évben valósultak meg.
Ide tartoznak az áthúzódó, korábban elnyert támogatásokból megvalósított beruházások is. (Teljes tájékoztató elérhető itt: www.liter.hu.)
Litér Község Önkormányzatának „A
foglalkoztatás és az
életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című támogatott pályázata keretében meg valósuló
új bölcsőde építése
tárgyú projekt fizikai befejezése 2019.
évben megtörtént
ugyan, de a projekt
sikeres pénzügyi elszámolására, záró
helyszíni ellenőrzésére idén augusztusban került sor. A támogatás
összege közel 224 millió Ft.
A 2019. évben benyújtott
„Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő
fejlesztések támogatása”
című LEADER helyi felhívásra 2020. évben támogató
döntés született, idén pedig
a fejlesztés keretében a
Közparkban búbos kemence épült kiegészítőkkel
(sparhelttel és tálalóasztallal), a lakosság lehető legszélesebb körének tájékoztatása és információval
való ellátása érdekében pedig a település 6 darab frekventált pontján esztétikus
és tartós fa köztéri információs tábla került kihelyezésre. Mindemellett a
támogatott projekt keretében támogatásra került a
2019. évi XIX. Mogyorósi
Napok rendezvény is.
2020. évben folytatódott a
korábban megkezdett, Királyszentistván Község Önkormányzatának Litér
Község Önkormányzatával
konzorciumban „Kerékpár
út létesítése Litér–Királyszentistván települések között” címmel kerékpárosbarát fejlesztés megvalósítása. A kerékpárút-építés
kivitelezése mind a királyszentistváni, mind a litéri
szakaszon befejeződött, az
ünnepélyes átadásra idén
október 15-én került sor.

Szintén hosszú, többéves
folyamat eredményeképpen idén fejeződött be a
2016. évben elnyert támog atásból meg va lósuló
szennyvíztisztító telep fejlesztése 402 millió forint
támogatással.
A 2019. évi támogatott
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” tárgyú pályázat keretében a Községháza külső felújítása (homlokzati felújítása és nyílászárók cseréje) idén tavas�szal meg valósult bruttó
34,7 millió Ft ellenében. A
fejlesztés folytatásaként a
tetőtér hőszigetelésére, valamint a külső irattárépület teljes felújítására 75%os támogatási intenzitás
mellett 23,2 millió Ft támogatást nyertünk.
Litér Község Önkormányzata a közterületek
karbantartásához, közpark, járdák, járda melletti
zöldterületek, emlékhelyek
fenntartásához, gondozásához, a csapadékvíz-elvezető árkok tisztításához,
útkarbantartási munkálatokhoz és a településüzemeltetési feladatokhoz
kapcsolódóan egy munkagép beszerzésére 15 millió
forint támogatást nyert el.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból az
Ertl Pálné Művelődési Ház

és Könyvtár közösségi színtér technikai, műszaki eszközá l lomá nyá na k
g yarapítására került sor br. 1,1 millió
Ft összegben, 333
ezer Ft támogatás
mellett.
Az idei évben augusztus hónap közepén megtartott XX.
Mog yorósi Napok
rendezvényhez kapcsolódóan 1,3 millió
forint támogatást
kaptunk hang-, fény, színpadtechnika
támogatására, valamint fellépő előadó
zenekar fellépési díjára.
Litér Község Önkormányzata a 2021. évben
részlegesen módosította a
településrendezés eszközeit, amelyek egyrészt az
óvoda ingatlanának és az
Álmos–Előd–Árpád utcák
által határolt tömbnek övezetmódosítását érintették
az óvoda, bölcsőde bővíthetőségének érdekében, másrészt a művelődési ház és a
szomszédos ingatlanoknak
olyan övezetre módosítását, amely a művelődési
ház bővítését és fejlesztését teszi lehetővé, továbbá
az Ond–Előd utca közötti
tömbnek a környezetében
lévő kertvárosias tömböknek megfelelő övezetre módosítását, végül az utolsó
módosítás a Nap utca végén
lévő lakóingatlan beépíthetőségének egyértelműsítése, különösen a hosszú és
keskeny Nap utca zsákutca
jellegének megszüntetése
érdekében a 302 hrsz-ú ingatlan egy részének közlekedési területbe vonásával.
A hosszadalmas előkészítési, véleményezési eljárást
követően az állami főépítész záró véleménye alapján került sor a településrendezési eszközök módosítására a szeptember 30ai képviselő-testületi ülésen.
n GYHM
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Elismerés
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője pénzjutalmat adományozott Pataki
Szabolcs rendőr alezredes részére.
Az átadásra december
14-én került sor a litéri
Községházán. Varga Mi
hály polgármester gratulációját fejezte ki a jutalmazottnak, és erköl-

csi támogatásáról biztosította, valamint hangsúlyozta, a továbbiakban is
számíthat a rendőrkapitányság Litér együttműködésére.
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A COVID mellett is van élet az óvodában
Bizakodva indultunk szeptemberben a nevelési évnek a Csivitelő
Óvodában és Bölcsődében. Az óvoda új kis lakóit sikeresen beszoktattuk, lehetőséget adva a szülőknek, hogy bekísérhették a bölcsődébe
és az óvodába, természetesen betartva a vírushelyzet miatt kialakított
szabályokat. A kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok felkészülten
és lelkesen tervezték meg a gyermekek mindennapjait, és igyekeztek
élménydús tevékenységeket felkínálni a gyermekek számára.
A Szilva-fesztiválon intézményünket a nagycsoportosok képviselték, akik
énekes játékokkal színesítették a műsort. Hagyományainkhoz híven az őszi
játszóházunkra sajnos a
körülöttünk zajló vírushelyzetre való tekintettel
nem tudtuk a szülőket meghívni, de a gyermekek a
délelőtt folyamán ötletes és
színes tevékenységekben
vehettek részt. Az itt készült produktumokat haza-

vitték. Mind a bölcsődében,
mind az óvodában a tematikus tervhez igazodva,
hangulatos „Tökös-hetet”,
és Márton-napi vigasságokat tartottak. A sokoldalú
esemény számtalan lehetőséget adott. Tökfaragás,
töklámpások készítése, tökös ételek kóstolása, és tökös mesék hallgatása. Ki
„Márton napján libát nem
eszik, egész évben éhezik!”. Bár libát nem ettünk,
a gyermekek megismerték
a Márton-napi történetet,
libás énekekkel, mondókákkal színesítettük az ünnephez kapcsolódó kézműves tevékenységeket. A
népmese napján a lelkes
óvó nénik bábelőadással
ajándékozták meg a gyermekeket. Királylányok és
királyfiak „születtek” ezen
a napon, mert a gyermekek
saját maguk készíthették
el fantáziájuk alapján saját
koronájukat.
Az adventi időszak kicsiknek és nagyoknak is
melegséget hoz a szívébe, a

várakozással teli napokat
igyekszünk varázslatossá
tenni a gyermekek számára. Az első adventi gyertyag yújtás településünk
életében az óvodások részvételével történik. Az itt
meggyújtott gyertya lángját az óvodába is elhoztuk,
és hétfőn, az összes csoport részvételével közösen
is megünnepeltük. Sajnos
időközben a COVID–19 járvány lassan intézményeinket is elérte, egyre több
dolgozó és gyermek betegedett meg. Ennek ellenére

2021. december 17.

fejlesztés
Megújul az ivóvízhálózat Litéren!
Kérem, engedjék meg, hogy az alábbi örömhírről számoljak be
önöknek, a megszokottnál kicsit részletesebben. Mint ismert, Litér
községben jelentős beruházást folytat a TLC Kft. A beruházás alapkőletételénél jelen volt Szijjártó Péter külügyminiszter, dr. Kontrát Károly
belügyminisztériumi államtitkár, a beruházó TLC Kft. ügyvezetője és
az anyavállalat tulajdonosai.

egy igazi téli, havas reggelen a Mikulás meglátogatta
a gyermekeket, megkopogtatta az ablaküveget, és az
ajtó elé letette az ajándékokat. Így is nagy örömet szerezve a g yermekeknek,
boldogan vitték haza a Mikulástól kapott ajándékot.
A Dózsa György utcai Coop
cégvezetője biztosította felajánlásként a csokimikulást minden kisgyermek
számára, amelyet ezúton is
köszönünk!
n VENDELYNÉ KESZEI MÁRIA
ÓVODAVEZETŐ

Ezen az eseményen felmerült az épülő üzem biztonságos v ízel látása.
Szedlák Attila korábbi
polgármester felvetette,
hogy sok probléma van Litér vízhálózatával, sok a
csőtörés, valamint a vízhozam is kevés lehet. Erre a
felvetésre érdemi válasz
akkor, ott nem érkezett az
illetékesek részéről.
Jómagam több mint 15
éve elkötelezett híve vagyok a „vízkérdés” megoldásának, tekintettel a korszerű hálózat, a víz minősége, a TLC Kft. és más
ipari vállalatok tényleges
vízigényére is. A TLC
üzem idetelepülése jó alkalmat kínált Litér község
ivóvízhálózata korszerűsítésének érdekében állami
forrás kiharcolására. Ennek tudatában levelet írtam a külügyminiszter úrnak, aki azt javasolta,
hogy keressük meg a minisztériumhoz tartozó
HIPA Nemzeti Befektetési
Üg y nökség Nonprofit
Zrt.-t. Ez meg is történt és
dr. Kontrát Károly államtitkár úrral tárg yalást
folytattunk az ügynökséggel, amelynek eredményeképp ígéretet kaptunk a litéri vízberuházás támogatására. Kérték, hogy adjuk

meg a műszaki paramétereket. Ezt követően értesítettek, hogy nem az ügynökség lesz a beruházó,
eg yúttal keressük meg
Navracsics Tibort, az
észak-dunántúli gazdasági övezet kormánybiztosát, mivel ő lett megbízva a
régiós fejlesztések koordinálásával. Ezért megkerestem dr. Kontrát Károly
államtitkár úr társaságában Navracsics Tibort, aki
azt ígérte, hogy foglalkozni fog az üggyel, de még
türelmet kért. Ennek tudatában újból levelet intéztem Szijjártó miniszter úrhoz, aki államtitkár-helyettest bízott meg az ügy
intézésére. Az egyeztető
tárgyaláson dr. Kontrát
Károly belügyminisztériumi államtitkár úrral vettem részt, amikor is biztosítottak bennünket arról,
hogy ténylegesen foglalkozni fognak az üggyel.
Ezután a feladat átkerült a
Belüg yminisztériumhoz,
majd onnan a Nemzeti Fejlesztési Programirodához
(a továbbiakban NFP).
Mindez kitartó utánajárást igényelt. Ezt követően
felgyorsultak az események.
Módos István igazgató
úr elmondta, hogy megol-

dást kell találni Litér vízzel kapcsolatos problémáira, ezért megkérte önkormányzatunkat és a
Bakonykarszt Zrt.-t, hogy
dolgozzuk ki a szükséges
műszaki paramétereket.
Ennek teljesítését követően több levélváltás is történt a Bakonykarszt és a
litéri önkormányzat részéről a programiroda
felé, amely elkészíttette a
tanulmánytervet, majd
véglegesítette a beruházás műszaki dokumentációját A, B és C változatot
kidolgozva. Ebből a Bakonykarszt Zrt.-vel közösen azt javasoltuk, hogy a
C variáció kerüljön elfogadásra, mivel ez a szennyvízrendszer rekonstrukcióját is magában foglalta.
Sajnos azonban forráshiány miatt a szennyvíz témáját nem tudták a projekt részévé tenni.
Örömteli tény, hogy a
magyar kormány elfogadta a véglegesített, Litér teljes ivóvíz-rekonstrukcióját tartalmazó – az innovációs és technológiai miniszter által benyújtott –
előterjesztést. Innentől
kezdve reménykedhettünk, hogy megvalósulhat
régi álmunk. Ezt támasztotta alá, hogy a kormány

610/2021. (XI.5.) számú
rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánította
„a Litér községben megvalósuló kommunális vízközműfejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése” tárgyú ügyet. 2021.
november 5-én a Magyar
Közlönyben pedig megjelent a közbeszerzési kiírás is. A kiviteli tervek
elkészítésére és a beruházás kivitelezésére szóló
ajánlatokat 2021. 12. 22-ig
lehet benyújtani az NFPhez.
Tudom, hogy a történtek
ismertetése kissé hosszúra sikeredett, de higgyék
el, hogy ez az érdekérvényesítő folyamat a leírtaknál sokkal bonyolultabb
volt, és bizony, ha nem engedtek be az ajtón, vissza
kellett menni az ablakon.
Részemről rengeteg időt
és energiát igényelt az,
hogy eljutottunk idáig, de
büszke vagyok, hogy e nemes feladat megvalósításra kerül. Ebben a munkában sokat segített dr.
Kontrát Károly miniszterhelyettes, belügyminisztériumi államtitkár, ország
gyűlési képviselő, aki nélkül ez a beruházás nem
nyert volna támogatást.
Köszönettel tartozom még
Szőnyegh Imre alpolgármester úrnak, a minisztériumi kormány tisztv iselőknek és a munkámat
helyben segítő köztisztviselőknek.
n VARGA MIHÁLY
POLGÁRMESTER

Továbbra is cél a szennyvízhálózat fejlesztése
Litér Község Önkormányzatának törekvése az volt, hogy az ivóvíz-rekonstrukcióval
együtt a szennyvízhálózat fejlesztését is
megvalósítsák.
Az erre vonatkozó kormányhatározatban a
szükségességét ug yan
megemlítik, azonban jelenleg a vízminőség-javító fejlesztés valósul meg.

Az önkormányzat különböző intézkedéseket kezdeményezett, elsősorban
a Bakonykarszt Zrt.-vel
közösen. Célunk, hogy
megkeressük a lehetősé-

geket a szennyvízhelyzet
stabilitására. Erre lehetőséget adhat egy konzorciumi pályázati kiírás
(KEHOP 2.1.11.), amely
azonban további előkészítő munkákat igényel, továbbá szükséges önerő –
mintegy 60 millió Ft –
nem áll rendelkezésre.
Ezért az a döntés született a november 10-i ülé-
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sen, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft., valamint a
Bakonykarszt Zrt.-vel
történő idegen víz felmérése után 2022. március
31-ig döntünk az önálló
pályázat benyújtásáról. A
szennyvízhálózat fejlesztése mellett tisztítómű-
bővítés is szükséges.
n GYHM


A Litéri Hírmondó
2022-es naptára

JANUÁR
Márta Emese, Putz Abigél, Bertalan Anna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

ÚJÉV, Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránt, Loránd
Gusztáv

ÁPRILIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Márta Bendegúz

péntek
Hugó
szombat Áron
vasárnap Buda, Richárd
hétfő
Izidor
kedd
Vince
szerda
Vilmos, Bíborka
csütörtök Herman
péntek
Dénes
szombat Erhard
vasárnap Zsolt
hétfő
Leó, Szaniszló
kedd
Gyula
szerda
Ida
csütörtök Tibor
péntek	NAGYPÉNTEK,
Anasztázia, Tas

JÚLIUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

Balogh Sára

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella

01
04
07
10

Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter

OKTÓBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FEBRUÁR

16. szombat
17. vasárnap
18. hétfő
			
19. kedd
20. szerda
21. csütörtök
22. péntek
23. szombat
24. vasárnap
25. hétfő
26. kedd
27. szerda
28. csütörtök
29. péntek
30. szombat

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Csongor, Joakim
HÚSVÉT, Rudolf
HÚSVÉT,
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Mariann, Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár

hétfő
Hedvig
kedd
Lukács
szerda
Nándor
csütörtök Vendel
péntek
Orsolya
szombat Előd
vasárnap	NEMZETI ÜNNEP,
Gyöngyi
hétfő
Salamon
kedd
Blanka, Bianka
szerda
Dömötör
csütörtök Szabina
péntek
Simon, Szimonetta
szombat Nárcisz
vasárnap Alfonz
hétfő
Farkas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Ignác
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin

MÁJUS

MÁRCIUS
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

02
05
08
11

1. vasárnap	MUNKA ÜNNEPE,
Fülöp, Jakab
2. hétfő
Zsigmond
3. kedd
Tímea, Irma
4. szerda
Mónika, Flórián
5. csütörtök Györgyi
6. péntek
Ivett, Frida
7. szombat Gizella
8. vasárnap Mihály
9. hétfő
Gergely
10. kedd
Ármin, Pálma
11. szerda
Ferenc
12. csütörtök Pongrác
13. péntek
Szervác, Imola
14. szombat Bonifác
15. vasárnap Zsófia, Szonja

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

Mózes, Botond
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

AUGUSZTUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

szerda
Jácint
csütörtök Ilona
péntek
Huba
szombat	ÁLLAMALAPÍTÁS
ÜNNEPE, István, Vajk
vasárnap Sámuel, Hajna
hétfő
Menyhért, Mirjam
kedd
Bence
szerda
Bertalan
csütörtök Lajos, Patrícia
péntek
Izsó
szombat Gáspár
vasárnap Ágoston
hétfő
Beatrix, Erna
kedd
Rózsa
szerda
Erika, Bella

NOVEMBER
1. kedd	MINDENSZENTEK,
Marianna
2. szerda
Achilles
3. csütörtök Győző
4. péntek
Károly
5. szombat Imre
6. vasárnap Lénárd
7. hétfő
Rezső
8. kedd
Zsombor
9. szerda
Tivadar
10. csütörtök Réka
11. péntek
Márton
12. szombat Jónás, Renátó
13. vasárnap Szilvia
14. hétfő
Aliz
15. kedd
Albert, Lipót

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

kedd
Albin
szerda
Lujza
csütörtök Kornélia
péntek
Kázmér
szombat Adorján, Adrián
vasárnap Leonóra, Inez
hétfő
Tamás
kedd
Zoltán
szerda
Franciska, Fanni
csütörtök Ildikó
péntek
Szilárd
szombat Gergely
vasárnap Krisztián, Ajtony
hétfő
Matild
kedd	NEMZETI ÜNNEP,
Kristóf

JÚNIUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád

03
06
09
12

szerda
Tünde
csütörtök Kármen, Anita
péntek
Klotild
szombat Bulcsú
vasárnap PÜNKÖSD, Fatime
hétfő	PÜNKÖSD,
Norbert, Cintia
kedd
Róbert
szerda
Medárd
csütörtök Félix
péntek
Margit, Gréta
szombat Barnabás
vasárnap Villő
hétfő
Antal, Anett
kedd
Vazul
szerda
Jolán, Vid

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Homolya Alíz

Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

SZEPTEMBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
KARÁCSONY, Eugénia
KARÁCSONY, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

Jankó Gréta

DECEMBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta

Kondás Zsófia

8

magazin

2021. december 17.

2021. december 17.

gratulálunk!
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Népszerűek voltak az őszi kulturális programok is Ismét siker az Év Gyógyszerésze pályázaton
2021-et is erőteljesen a pandémiás helyzet
határozta meg. Online élő közvetítéssel került
sor a március 15-ei megemlékezésre.
Továbbá ebben a zárt
időszakban hozott felüdülést a Petőfi Színház „Maradj otthon, majd mi megyünk” című szabadtéri
előadása a Hősi Emlékműnél. A járványhelyzet adta
lehetőségek kiaknázásából
születhetett meg településünkön is egy különleges
esemény: a rendhagyó szabadtéri tárlat, a COVIDELLA kiállítás. Júniusban az
Erzsébet táborral és a

Zöldág néptánctáborral indulhatott el ismét az élet. A
Mogyorósi Napok augusztusi időpontra való áthelyezése sikeresnek bizonyult,
sokan látogattak el a rendezvényre. Megvalósult az
augusztus 20-ai kenyérszentelés és ünnepi műsor,
a Szilvafesztivál, majd a
zene világnapját ünnepelték három különböző műfajú koncerttel. Szeptembertől a művelődési ház rend-

Idén immár tizenegyedik alkalommal került
megrendezésre a nagysikerű Év Gyógyszerésze pályázat. Dr. Kovács Barbara, Litér gyógyszerésze második lett a versenyen. Ebből az
alkalomból beszélgettünk.

szeres csoportjai is visszatérhettek az épületbe. A
családoknak jó időtöltést
biztosított a Mesenap és a
felnőtt Mesekocsma. Október 23-án főhajtással emlékeztek nemzeti ünnepünkön, majd a Zenével Írt Történelem című színpadi elő
adást nézhették meg az érdeklődők. Telt házat hozott
dr. Papp Lajos előadása és
sikeresen zajlottak az adventi programok is. Az idei
kulturális évadra a pontot a
Falukarácsony teszi fel,

amely minden bizonnyal zottság támogatandónak
hangulatosan, békésen te- ítélte a benyújtott pályázatot, s közel 9 millió Ft-ot bizlik.
tosít a KultKert – azaz új
közösségi színtér kialakítására Litéren. Ebből programok fognak megvalósulni,
valamint megújul az Ertl
Fontos kiemelni, hogy be- Pálné Művelődési Ház belső
nyújtásra került a Veszp- udvara, amely kisebb renrém–Balaton Kulturális Fő- dezvények megtartásához
városa 2023 címhez csatla- lesz ideális. A pályázathoz
kozva a Pajta-Program pá- szükséges kb. 2 millió Ftlyázat. Lapzártánkkor ér- nyi önerőt a 2020. évi költkezett az örvendetes hír, ségvetésben biztosítja az
n GYHM
amely szerint a bíráló bi- önkormányzat.

Megvalósul a
Kultkert –
Pajta-Program

Köszöntötték az elmúlt évben született babákat
A művelődési házba hívták a kisgyermekes
családokat a hagyományos köszöntésre. Varga
Mihály polgármester az alábbi gondolatokat
fogalmazta meg:
„Egy gyermek érkezése
nagy öröm a szülőknek,
nagyszülőknek, testvéreknek egyaránt. De örömteli
esemény egy település számára is a gyermekek születése, hiszen ezáltal gyarapodik a falu, és gyermekek
népesítik be a közösségi tereket, a bölcsődét, az óvodát,
iskolát. Litéren a megszülető kisbabák és családjuk köszöntése 2 éves múltra tekint vissza. 2001-ben Ertl
Pálné polgármester asszony
indította el ezt a szép kezdeményezést. Sajnos a járványhelyzet a személyes
családlátogatást nem tette
lehetővé, ezért most én mint
Litér község polgármestere,
szeretném kifejezni köszö-

netemet Litér Község önkormányzata és képviselő-testülete nevében.”
Varga Mihály polgármester ajándékot is átnyújtott minden családnak, az

édesanyáknak virágcsokrot. A hangulatos köszöntő
a kismamák által kedvelt
Kerekítő foglalkozással
folytatódott.

Mi is az a Kerekítő?

A feltétel nélküli szeretet, az elfogadás, az értő
figyelem és a válaszkész
nevelés az alapja az érzelmi biztonság kialakulásá-

nak – vallja Fizl Kata védjegyes Kerekítő foglalkozásvezető, aki Veszprém
meg ye több településén
tart Kerekítő baba-mama
foglalkozásokat kisg yermekes családoknak. A Babaköszöntőn megfogalmazott gondolatai közül a
legfontosabbak:
Szeresd a gyermekedet,
sőt, mondd is ki minél

gyakrabban. Akkor is szeresd, ha dühös vagy rá!
Szeresd a gyermekedben
ŐT magát! Told félre az
okoskütyüket, tölts vele
sok időt, lassulj le és légy
jelen az életében, játssz
vele! Vidd el a munkahelyedre, lepd meg egy szép
ajándékkal, utazzatok, mutass meg neki mindent,
amit csak lehet! Mesélj neki
magadról, a szüleidről, az
ő születéséről. Mondd el
neki, hogy milyen jó vele
lenni, hogy örömet okoz neked, mindig is egy ilyen
csodálatos gyermek szülője szerettél volna lenni.
Erősítsd az önbizalmát, az
önértékelését azzal, hogy
az önállóságra biztatod!
Értő figyelemmel hallgasd,
ha beszél hozzád! Dicsérd,
lelkesítsd, bízz benne! Mutass jó példát a saját pozitív
cselekedeteiddel!
n GYŐRFI H. MARIANNA

– Gratulálunk ehhez a
szép eredményhez! Ta
valy elnyerte a különdí
jat, idén pedig második
helyezett lett. Mit jelent ez
az elismerés az ön számá
ra?
– Meglepetésként ért,
hogy a szakmai zsűri felkért, hogy írjak pályamunkát. Ez azt jelentette, bekerültem azon 20 gyógyszerész közé, akik a lakosságtól a legtöbb szavazatot kapták. Nagy megtiszteltetés, természetesen
nem tudom, kik voksoltak,
de nagyon köszönöm a bizalmat. Nem is a díj számít, sokkal inkább a mindennapokban kapott apró
elismerések a betegek részéről.

– Hogy alakult, hogy Li
tért választották lakhe
lyül?
– Gyermekkori álmom
volt, hogy gyógyszerész legyek, ezt már tudják rólam
a betegek is. Miután elvégeztem az eg yetemet,
egyértelmű volt, hogy a közforgalomban szeretnék elhelyezkedni, tehát nem kórházi vagy ipari gyógyszerészettel kívánok foglalkozni.
Az Egerben töltött gyakorlati évek után találtam rá a
litéri lehetőségre. Elutaztunk, megnéztük a falut, és
eldöntöttük, ezt a helyet választjuk. Természetesen a
szüleim és a testvéreim segítségével valósíthattuk ezt
meg, nagy szükség volt a
támogatásukra. Sikerült
megvásárolni a gyógyszer– Mióta él Litéren, mi tárat, s azóta is családi válóta végzi a helyi gyógy lalkozásként működtetjük,
szertárban a munkáját?
bár ők távol élnek.
– 2020 márciusában vettem át a gyógyszertárat az
– Általában valakinek
elődömtől, Némethné Ro az inspirálására válasz
kaly Erzsébettől, aki ak- tunk lakóhelyet…
kor ment nyugdíjba. Most
– Úgy érkeztünk, hogy
már másfél éve lakunk itt a sem a községben, sem a
férjemmel, és jól érezzük környéken nem ismertünk
magunkat a községben.
senkit. Azaz, egy ember

Új forgalmi rend a Kenderesi úton
December 1-jei
hatállyal új forg a lom korláto zásról döntött
Litér Község
képviselő-testülete: 50 km/h sebesség korláto zás lesz érvényben, azonban az
MVM üzemeg ységek környezetében 30 km/h
sebességkorlátozásra kerül sor
és „Gyalogosok” veszélyt
jelző tábla kihelyezésére. A KRESZ-táblákkal
történő forgalomcsillapítás mellett rendőrségi

eg yüttműködés kezdeményezése történik meg
rendszeres sebességmérés céljából, a gyorshajtók kiszűrésére.

volt, aki tudott rólunk,
Szabó J. Róbert református lelkész azonnal
felajánlotta a segítségét. Ez nagyon jóleső
érzés volt, és ezúton is
köszönöm! Úgy látszik,
az ő hívó szava elegendőnek bizonyult. Hamar meghoztuk a döntést. Az első perctől
kezdve megszerettük
Litért.
– Mit jelent önnek a
szakmája, a hivatá
sa?
– Ez régre nyúlik vissza.
Barátnőmnek a nagyapja
volt gyógyszerész. Tetszett
a labor, szerettem nézni,
ahogy készíti a kenőcsöket.
Már általános iskolás koromban tudtam, hogy ez
lesz a hivatásom. Talán a
legfontosabb: jó érzéssel
tölt el, amikor tudok segíteni. S ehhez társul, hogy nagyon sok szeretetet kapok a
mindennapokban. Egyedül
kezdtem el a munkát a litéri
patikában, de a pandémia
alatt éreztem, szükség van
eg y szakasszisztensre.
Akit munkatársamnak választottam, szintén itt él a
faluban, ez fontos szempont
volt. A környéken lévő
gyógyszerészekkel sikerült
az aránylag rövid idő alatt
is jó kapcsolatot kialakítani, tehát meg tudom oldani a
helyettesítést is.

ket válasszanak. Fel
adat van bőven, a tervek is formálódnak. A
lényeg, hog y árban,
minőségben jó szolgáltatást nyújtsunk.

– Hová tud fejlődni egy
kis község gyógyszertá
ra? Van ebben perspektí
va? Hogyan gondol a jö
vőre?
– Hosszú távra tervezünk Litéren. A lakásunkat
is a patika tetőterében alakítottuk ki, itt szeretnénk
családot alapítani. Szakmámban az a célom, hogy
ne csak a vényköteles
gyógyszerekkel legyen a
patikánk jól felszerelve,
hanem a mai igényeknek
megfelelően egyre több étrendkiegészítővel, dermokozmetikummal szélesítenénk a palettát. Ezek iránt
nagy a kereslet. A későbbiekben webshopot alakítunk ki és gondolkodunk a
kiszállítás megvalósításáról, és meg kell tanulnunk,
hogyan érhetjük el, hogy a
környező falvak lakói min-

– Egy vidéki tele
pülésen a boltokban
és természetesen a
gyógyszertárban is
egy kis beszélgetés is
jólesik a betérőknek.
– Igen, ez fontos számomra is. Nemcsak a
kiszolgálás, hanem,
hog y minőségi időt
tudjak fordítani a betegekre, figyelni a problémájukra, a panaszokra. Igyekszem bekapcsolódni a község vérkeringésébe. Az
első időkben minden időmet igényelte a patika,
most már meg tudom tenni,
hogy részt vegyek a közösségi programokon, szívesen eljárok tornákra, ahol
a hozzám hasonló fiatalokkal tudok találkozni. Úgy
érzem, megtaláltam azt a
közeget, amire szükségem
van. S visszatérve a díjra,
úgy érzem, ez ennek is köszönhető. Nyilván azok adták rám a szavazatukat,
akik elégedettek a patikával, a szakmaiságommal,
bíznak bennem és emberként is elfogadnak. Ezek
szép nagy kincsek! Kitartanak jó pár évre még!
n GYŐRFI H. MARIANNA


Megújult az óvodai főzőkonyha
A Csivitelő Óvoda és
Bölcsőde nevelési intézmény szomszédságában
működő, Előd u. 5. szám
alatti vegyes funkciójú
épületben lévő főzőkonyha bővítése, belső átalakítása tárgyú támogatott
projekt megvalósítása idén
fejeződött be. Az építőipari
kivitelezési tevékenységgel bővült a konyha kapacitása, új konyhatechnológiai eszközök kerültek beszerzésre. Litér Község Önkormányzata
a
belső
átalakítás építőipari kivitelezéséért br. 62,2 millió Ft
összegben, a konyhatech-

nológiai eszközökért br.
15,9 millió Ft összegben
kötött szerződést.
A főzőkonyha átalakítása
volt a községben idén a
legnagyobb területet érintő beruházás. Gondoskodni kellett a beruházás ideje
alatt a bölcsődei-óvodai
gyermekétkeztetésről, valamint a szociális étkezők
napi egyszeri meleg étkeztetéséről. A szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatok az átépítés ideje
alatt a hivatalhoz kerültek
át. A Litéri Református Általános Iskola a beruházás
ideje alatt más külső szol-

gáltatóval oldotta meg az
iskolás gyermekek étkeztetését, 2021. október 1. napjáig. A főzőkonyha átalakítását követően fokozatosan indult meg az intézmények ellátása. Cél az volt,
hogy a községhez tartozó
intézmények és szociális
étkeztetés ellátása is a helyi
konyhán történő főzéssel
kerüljön biztosításra. Ezáltal a konyhabővítéssel kapcsolatos pályázatban vállalt feladatokat is teljesíteni
tudják. A felújított főzőkonyha hivatalos átadására
december 21-én, 13 órakor
n GYHM
kerül sor.
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Karácsonyra készülve…
Advent első vasárnapjával megkezdődött az
új egyházi év és a karácsonyi készület időszaka. Várjuk az ünnepet, és a várakozásunk
módja nagyban meghatározza az ünneplésünket is.
Ha az átlagembert megkérdezzük, mit jelent számára a karácsony, nagyon
sokan azt a választ adják,
hogy a szeretet, a család, a
béke ünnepe. Megfeledkezhetünk-e azonban az
„igazi ünnepeltről”, Jézus
Krisztusról? Mert a karácsony mindenekelőtt az ő
születésének napja, amikor az Isten emberként
jön el közénk. Eljön,
hogy ajándékká legyen,
megmutatva végtelen szeretetét.
Ha mindezt fig yel men k ív ü l

hagyjuk, akkor úgy teszünk, mintha meghívnának minket egy születésnapi összejövetelre, és
mindennel foglalkoznánk,
csak az ünnepelttel nem.
Elfogadjuk a vendéglátást,
jól érezzük magunkat, de
aki által mindez lehetsé-

ges, nem kell. Ha valaki
így tenne egy ilyen esetben, nagyfokú hálátlanságot, figyelmetlenséget követne el. Nem ez történik
karácsonykor is, amikor
Jézus nélkül akarunk ünnepelni?
Sokakban felidéződhet
ezekben a napokban gyermekkoruk karácsonya.
Talán sokkal szerényebb
körülmények között, akár
ajándékok nélkül teltek is,
mégis volt valami varázsa, és ezt a varázst ma
egyre nehezebb megtalálni. Nehezebb, mert sok
minden elvonja a figyelmet, hi-

szen gyakran tárgyaktól várjuk, hogy ráhangoljanak az ünnepre.
Természetesen ezek hozzájárulnak a készület
örömteli pillanataihoz, de
önmagukban kevésnek bizonyulnak.
Miért ne lehetne újra
szívből ünnepelni? Miért
ne lehetne újra ráfigyelni
az ünnepeltre? Miért ne
lehetne újra átgondolni,
miért is vagyok esetleg távol az Istentől, Egyháztól,
templomtól, közösségtől?
Miért ne? És miért ne lehetne újra visszatalálni a
betlehem i jászol hoz,
amelyben megtaláljuk őt,
aki akkor is eljön, ha nem
foglalkozunk vele; akkor
is szeret, ha mi elfelejtjük
őt szeretni; és akkor is
vár, amikor megfeledkezünk róla!

Kedves litériek! Mint
plébánosuk, engedjék
meg, hogy olyan karácsonyt kívánjak mindan�nyiuknak, amely meghozza az örömöt, békét, boldogságot! S hogy mindez a
legtökéletesebben megvalósuljon, imádkozom azért
is, találjanak Jézusra, aki
mindezt elhozza karácsony szent éjszakáján!
Kegyelmekben gazdag
karácsonyt és Istentől
megáldott új esztendőt kívánok!
Szeretettel:
Norbert atya

Miről fog szólni a karácsonyod?

Az írott és online sajtóban sokszor visszatérő kérdés az, hogy van-e, lesz-e
visszatérés a normalitáshoz. Ahhoz a régi élethez,
amiben 2020 előtt éltünk,
amikor még olyan távolinak tűnt ez a borzalom,
amiben két éve élünk. De
valóban normális volt az,
ahogyan a járvány előtt éltünk? Hiszen attól, mert
sokan valamit jónak tartanak, az automatikusan normálissá válik? S mert valami, ami eltér a normálistól,
a megszokottól, az csak
rossz lehet? Ezért kérdés
bennem az, hogy ahhoz a
normalitáshoz kell-e vis�szatérnünk, amiben két éve
éltünk? Mert fenntartható-e hosszú távon az az éle-

tünk, és ha fenntartható is,
hová vezet?
Ilyenkor karácsony táján
mindig egy vers jut az
eszembe, ami aktuális napjainkban is, bár valamikor
a múlt évezred közepén íródott. A verset egy református lelkipásztor, Szikszai
Béni írta, és a címe ez: „Karácsony után”. Olvassunk
bele a versbe: „Az éjszaka
csendje áradt szét, és a
csendben Isten beszélt.
Kérdezett: Van-e szívetekben igazi szeretet, vagy
csak szeretet-csomag?
Van-e szívetekben igazi világosság, vagy csak gyertyafény?” A kegyelmes Isten ma is szól hozzánk. Ma
is kérdez. Miről szólnak a
mi karácsonyaink? Drága

és szépen csomagolt ajándékok ról,
amivel pótolni akarjuk azt, amit
egész évben elmu lasztottu n k
megadni szeretteinknek?
Fényfüzérekkel díszítjük
fel lakásunkat, kertjeinket,
de a fénnyel nem tudjuk eltakarni életünk fénytelenségét. A vers így folytatódik: „Sok fénylő gyertya
közt szórakoztak az emberek. Nem hallották.” Sokan
már nem is ünnepelnek
csak „szórakoznak”. A kettő nem ugyanaz. Nagyon
nem. Harsányságunk néha
valami álságos, erőltetett
örömről szól, mert nem

merjük bevallani, hogy az
igazi örömet nem is ismerjük. A kegyelmes Isten ma
is szól hozzánk, és ma is
kérdez: Miről szólnak a karácsonyaid? De mi régen
nem halljuk őt, mert más,
üres, üzenettelen zajok töltik be az életünket. És
végül így zárul ez
a vers: „És az
Úr, Akit ünnepeltek, elhúzódott az ablak
mögül (kívül
volt), … mert
Ő, a Világosság, a
gyertyafényben magára maradt.” Karácsony
valódi üzenete ez: Isten emberré lett! Jézus Krisztus, a
világ Megváltója megszületett, hogy jelenlétével egy
olyan világot hozzon közel
hozzánk, amire rátalálva
„igazi boldogság szállna a
világra” (Ady). A mi karácsonyaink olyan születésnapi bulik, amiben nincsen
helye az ünnepeltnek. Ő kívül marad, és ezzel sok fontos, igazi dolog eltűnt az

köztünk élő emberek
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Litérről indult és mindig ide tér haza

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor

Talán nem vagyok egyedül, de az oltások beindulásával azt reméltem, hogy ez az adventünk és karácsonyunk egészen más lesz, mint
a tavalyi. Azt reméltem, hogy ha a vírus velünk is marad, de már
nem szomorítja, nem nehezíti ennyire az életünket. Tévedtem. S
most itt állunk az ünnep küszöbén, és továbbra is egy körülöttünk
tomboló világjárvány veti ránk árnyékát.

2021. december 17.

életünkből, és ami helyette
és nélküle maradt, az nem
tett bennünket boldoggá. A
kegyelmes Isten ma is szól
hozzánk, és ma is kérdez:
Miről fog szólni a te karácsonyod? A járvány okozta
félelemről és kétségbeesésről? A magányodról? Az
ajándékok okozta csalódásokról vagy éppen pillanatnyi örömökről? Egy „végtelen” buliról, finom ételekről? Ennyi?!
Nehéz megfogalmazni az
igazi karácsony üzenetét.
Mégis megpróbálom. Karácsony elemi erejű üzenete,
hogy az Isten közel van hozzánk. Nem hagyott el bennünket, nem mondott le rólunk. Életünk része szeretne lenni. Azért, hogy meggazdagítson. A kegyelmes
Isten ma is szól hozzánk, és
ma is kérdez: Miről fog szólni a te karácsonyod? Kívánom, hogy a járvány árnyékában is, annak ellenére is,
szóljon erről: Krisztusban
Isten velünk van. Közel van
hozzánk.

A Kertész Dórival készített interjúban ismét
megjelenik az a fiatal hölgy, aki éveken át szerepelt a helyi és a környékbeli programokon, s
aki ma már érett fiatal felnőttként – elkerülve a
községből – gondolkodik arról, mit jelentenek
számára a litéri gyökerek.
– Gyermekkorodtól
kezdve rendszeresen sze
repeltél a litéri progra
mokon. Hogyan emlékszel
vissza ezekre az évekre?
– Az otthon fogalma mindig különleges varázzsal
bír és bírt számomra. 9
éves korom óta állok színpadon, így gyakorlatilag a
litériek szeme láttára nőttem fel. Minden évben igyekeztem valami újat mutatni, szerettem volna rászolgálni a figyelemre, így folyamatosan fejlődni.

ni és tulajdonképpen a
színpadon létezni. De ha
őszinte lehetek, először
Pintér Kati nénitől kaptam
bizalmat a néptáncos karácsonyi műsorban arra,
hogy szólót énekelhessek.
A néptáncos évek is nagyon meghatározóak voltak. Nagyon jó folytatni a
falusi és a családi hagyományokat, anyához hasonlóan magamra ölteni a
„pörgős szoknyát és a kopogós cipőt” és ott kezdődött az, amiről apukámtól a
kosárlabda kapcsán sokat
– Kinek köszönheted, hallottam, hogy nagyon jó
hogy felfigyelt a tehetsé érzés egy közösséghez targedre?
tozni.
– Hivatalosan a zongora
órákhoz köthető szolfézs
– Hová vezetett az éle
órán figyelt fel rám Völler ted, s a választásaidban
Adél, akinél hosszú éveken mennyire volt benne az
keresztül tanultam énekel- éneklés, a színpad?

– Az egyetemi diplomám
megszerzését követően
alapvetően anyagi megfontolásból nagyon szerettem
volna kijutni óceánjáró hajóra énekelni. Magam sem
gondoltam volna, de azt hiszem itt, ennél a pontnál
fordult igazán nagyot a világ velem. Rengeteg országot bejártam, miközben
azzal alapozhattam meg az
egzisztenciámat, amit a
leg jobban szeretek, az
énekléssel. Hatalmas bátorság kellett hozzá, kitartás és nyelvtudás. Mindig

Bővítették a királyszentistváni
szennyvíztelep kapacitását
Királyszentistván
központtal még három település – Litér,
Vilonya, Sóly –
szenny v íztisztításá
nak fejlesztése valósult meg az elmúlt
időszakban.
Királyszentistván
és Litér Község Önkormányzata, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. közös együttműködésével jöhetett létre a
beruházás. A szennyvíztelep korszerűsítése közel 450
millió Ft-ba került, amelynek jelentős részét pályázati támogatás biztosította.
A megvalósult fejlesztés
átadási ünnepségére október 27-én került sor. Részt
vettek az alkalmon a térség
országgyűlési képviselői.
Kontrát Károly az összefo-

gás erejét hangsúlyozta. Bízik abban – fogalmazott –,
hogy az érintett települések
egyre gyarapodnak, s ez jó
alapot teremt a következő
tervekhez is. Ehhez szükséges a polgármesterek és az
országgyűlési képviselők
közös gondolkodása.
Horváth Szabolcs főmérnök a kivitelező képviseletében kiemelte, 2019 tavaszán lépett életbe a szerződés, a próbaüzem pedig ez

év nyarától működik.
A bővítés következtében a szennyvíztelep
képes a szükséges
hidraulikai és biológiai terhelést befogadni. Ez környezetvédelmi szempontból
is fontos, különösen a
Balaton vízgyűjtő területéhez közel fekvő
települések esetében. Előírás volt, hogy a telep megfeleljen a modern
kor követelményeinek és az
érvényben lévő határértékeknek.
Varga Mihály, Litér polgármestere köszönetét fejezte ki minden megvalósítónak, akik közreműködtek
a szennyvíztelep fejlesztése
során. A résztvevők a sza
lagátvágás után megtekintették a telep működését.
n GYŐRFI H. MARIANNA


mosolygok rajta, hogy az
aktuális munkahelyemenés lakóhelyemen, a hajón
többen vannak a tenger közepén, mint a kis falucskában, ahol felnőttem. Ebbe
belegondolva viszont főleg
fontosnak tartom megjegyezni, hogy kemény munkával, a nyelvek elsajátításával és egy biztos családi
háttérrel igenis lehet nagyot álmodni. És megéri!

– Számomra az OTTHONT és a nyugalmat jelenti Litér. és furcsamód
néha el kell hagynunk helyeket, embereket ahhoz,
hogy megtanuljuk értékelni. Imádom, hogy itt még
számítanak az emberek
egymásnak és egymásra
is. Megfizethetetlenül szép
és jó helyen fekszik a település, mindenhez közel, de
teljes nyugalomban. Nagyon szeretek hazajárni,
valahogy itt mindig a helyükre kerülnek bennem a
dolgok.

– Hogy töltöd a kará
csonyt?
– A karácsony fogalma
nekem az otthont jelenti, a
szüleimet és Litért. Sajnos
ez az elmúlt években nem
valósulhatott meg mindig.
Minden tengeren töltött
karácsonykor Ady Endre
szavai csengenek a fülemben:
„Bántja lelkem a nagy
város/Durva zaja, De jó
– Mit jelent neked Litér? volna ünnepelni/Oda
Mit jelent a hazai közön haza.”
n GYŐRFI H. MARIANNA
ség?


Megépült a kerékpárút Litér
és Királyszentistván között
Négy km hosszú kerékpárút
megépítésére került sor pályázati támogatásnak köszönhetően, amelynek össz
értéke mintegy 312 millió Ft.
Az október 15-ei ünnepélyes átadáson jelen volt Ovádi Péter és Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a két
érintett település polgármestere, civil szervezetektagjai, érdeklődők.
Hivatalosan a litéri általános
iskola diákjai tették meg az
első köröket az új kerékpár
úton. A két települést összekötő szakasz modern kivitelben készült el, a teljes hossz
fele önálló nyomvonalvezetéssel valósult meg. Elsősorban a lakosság biztonságos
közlekedését hivatott szolgálni, továbbá kerékpárral
megközelíthetővé teszi Királyszentistvánról Litéren
keresztül a megyeszékhe-

lyet. Kontrát Károly, a 2. számú választókerület képviselője az aktív turizmus jelentőségét emelte ki, amelynek megvalósításához ez a
kerékpárút is hozzájárul.
Fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy Litéren
folytatják a református általános iskola építését és az
ívóvízhálózat rekonstrukcióját is, és ebben a lakosság
számíthat a segítségére. Kiemelte, a kormány fontos
célkitűzése a vidéken élők
körülményeinek javítása. Ezt
szolgálják többek között a
Magyar Falu program lehetőségei is. Varga Mihály, Litér
község polgármestere is a
köszönet hangján szólt, s
bár a megvalósítás nem az ő
ciklusában kezdődött, természetesen támogatta a törekvéseket.
n GYŐRFI H. MARIANNA
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Hasznos
telefonszámok
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 SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS
Bakonykarszt Zrt. 88/411-141,
88/423-222
HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS
-SZÁLLÍTÁS
Depónia Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási
ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, Sörház
tér 3. Tel.: 22/507-419
ugyfel@deponia.hu
FALUGAZDÁSZ
Jánni Levente
Ügyfélfogadás: h–sz:
7.30–16.30, cs–p: 7.30–14.00
8200 Veszprém, Csererdei út
23. Tel.: 70/199-90-46
BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ
SZOLGÁLAT
Szakmai vezető: Szalai Attila
30/256-33-65
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Telefon: 30-469-41-76
HÁZIORVOSI RENDELŐ
Háziorvos: dr. Horváth Balázs
Telefonszám: 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 előzetes telefonos konzultációt
követően kerüljön sor!
ORVOSI ÜGYELET
INTER-AMBULANCE
Egészségügyi Szolgáltató
Zrt.
Balatonalmádi Egészségház
Petőfi Sándor u. 2–4.
Hétfő–péntek:
16.00–08.00 óráig
Hétvégén és ünnepnapon:
08.00–08.00 óráig
Telefonszám: 88/412-104
ZSÁLYA GYÓGYSZERTÁR
Telefon: 463-716
Nyitvatartás: hétfő, szerda,
péntek: 8.00–12.00,
13.00–17.00; kedd, csütörtök:
8.00–12.00, 13.30–17.30
TELEPÜLÉSGONDNOKSÁG
Gondnok: 06-30/890-5753
Munkatárs: 06-30/565-8034

magazin
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Míg sül a kenyér
Ha tehetik, az ünnepekre való készülődésben üljenek le egy kis időre. Egy bögre
finom tea, a semmihez sem fogható friss
kenyér illata és egy kis elmélkedés: vajon
hol tartunk most az utunkon.
Ez fogadott a Litéren élő
Bakonyvári Anikóék otthonában. És van úgy, hogy a
beszélgetés tovább él, amikor már régen elköszöntünk egymástól…
Anikó büszkén mondja,
hogy már 5 éve házias�szony. De nem az a „csak”
háziasszony. Kiegyensúlyozott, tele kreatív, maga választott feladatokkal. Nyugalmat áraszt. Azt mondja,
lelassult az otthon töltött
évek alatt, de ez egyfajta
érettséget is hordoz.
Egy gyógyszerkutató cég
logisztikájával foglalkozott,
igazán a versenyszféra sűrűjében. Eljött az a pont –
ahogy fogalmaz –, amikor
úgy érezte, nem tud hozzátenni a munkájához, nem
tud magából többet kihozni.
Úgy döntött, inkább megvalósítja régi álmát, s könyvet
ír azokról a gyermekei körében megszületett kis mesékből, amelyek révén válaszokat kaptak fiai az egyre
sokasodó kérdéseikre. A
könyv vázlata megvan, a

történetek élnek – ha nem is
papírra vetve –, a sokat mesélt gondolatokban és a fantázia világában, ám a kész
könyv még várat magára.
Mert rengeteg a teendő!
A konyhájában, a gáztűzhely sütőjében – tehát nem
nagyüzemi körülmények
között, még csak nem is külön műhelyben – készülnek
a kenyerek. Tomi, Tomika
és Tamás – ez a választék
legkisebb fia nyelvén. Mindez annyit takar, hogy különböző adagok vannak,
kinek-kinek kedve szerint.
Saját kovászból készíti a
kenyereket, és mívesen rajzolja rá a búzakalászokat.
Nem szakmája, egyszerűen
csak mellé sodorta az élet
azokat az embereket, akikre szüksége volt ehhez. S
míg sül a kenyér, van idő
gondolkodni – mondja. Mi,
anyák vagyunk az otthonunk kovászai, ha mi nyugalmat árasztunk, elégedettséget, átveszi ezt tőlünk az egész család. Ez az
alaprecept.

Reggel korán kel, sülnek
a kiflik, kalácsok, kedden
és csütörtökönként a kenyerek. Otthon van, amikor a
három kamasz hazaérkezik az iskolából, van ideje
őket fogadni, megbeszélni a
hétköznapi történéseket.
Kikapcsolódásként pedig
különleges alapanyagokból
nyakörveket, pórázokat készít és beletanult a webshop
működtetésébe is. Eleinte
félt a változástól, azt hitte,
rengeteg ideje lesz takarítani. Ma már tudja, hogy fontosabb dolgok vannak a világon. Tart attól, fiai majd
hogyan boldogulnak, hiszen most őszinte és nyílt
miliőben élnek, ezt tudják
nekik férjével együtt biztosítani; de vajon lesz-e erejük majd a valóságos világhoz alkalmazkodni, ahol
manapság más a jellemző?
A karácsonyra úgy készülnek, hogy nem kellenek
hozzá különleges díszek,
pompa, hiszen amit szeret-

A Litéri Református Általános Iskola hírei
Ismét nyertek a
Határtalanul pályázaton
Ennek eredményeként az iskola 7. osztályos tanulói tavasszal utazhatnak Erdélybe.
Ez lesz a 6. kirándulás a pályázatnak köszönhetően, amelynek összeállítása Rózsa Anita
tanárnő és Gyenes Viktor igazgató munkáját dicséri. A
Bethlen Gábor Alap több
mint 3, 5 millió Ft-tal támogatja az utazást.
Különdíj az informatika
versenyen
Az idén 10. alkalommal rendezte meg a Veszprémi SZC
Ipari Technikum a 7–8. osztályos tanulóknak szóló informatikaversenyét. A jubileumi
versenyen iskolánkból Böröndi Botond és Vincze Dominik,
Resurrectors csapat néven

vettek részt a megmérettetésen. Az első két fordulóban
gyűjtött pontjaik alapján a 24
induló csapat közül bejutottak a november 19-én megrendezésre kerülő 15 csapatos döntőbe, ahol végül az
előkelő 4. helyet érték el. Az
elkészült programozott játékuk olyan jól sikerült, hogy
különdíjat érdemeltek.
Éremeső a taekwondo
diákolimpián
November 14-én gyűlt össze
a magyarországi taekwondo
apraja és nagyja a 2021. évi
diákolimpiára Budapesten, a
pestszentimrei Sportkastélyban. Természetesen a Farkas
odu TKD sem maradhatott
távol egy ilyen jeles eseményről. Az iskolából 9 tanuló volt
tagja a Farkasodu csapatnak

és ők 6 arany-, 5 ezüst- és 2
bronzéremmel tértek haza a
következő leosztásban, ki-ki
a maga övfokozatának és
súlycsoportjának megfelelően:
Kányai Léna: Formagyakorlat
2. hely, Küzdelem 1. hely –
Justin Alíz: Küzdelem 1. hely –
Pápai Zoé: Formagyakorlat 1.
hely, Küzdelem 2. hely – Borbás Bianka Antónia: Formagyakorlat 3. hely – Kányai Szebasztián: Formagyakorlat 2.
hely, Küzdelem 3. hely – Böröndi Zsombor: Küzdelem 2.
hely – Vincze Botond: Formagyakorlat 1. hely, Speciális
verseny formagyakorlat 1.
hely – Justin Zalán: Formagyakorlat 2. hely, Küzdelem 1.
hely – Homolya Alíz: Formagyakorlat 1. hely.

nek – kismikulást, apró,
emlékeket hordozó tárgyakat – mindig ott vannak velük. Fontos azonban a fény – mondja –, mindig van gyertya a lakásban.
Büszke arra, hogy náluk év
közben is, akár minden este
olyan, mintha karácsony
lenne. Szeretnek beszélgetni, tudnak egymásról, nem
csupán hétköznapi problémamegoldások tartják ös�sze a családot. Vannak természetesen terveik, de a
napoknak akkor van értelme, ha meg tudjuk tölteni
tartalmas dolgokkal, ezzel
érdemes az úton haladni –
mondja. Anikót boldogsággal tölti el, ha valakinek jobbá tudja tenni a napját. Ha
csak egy pillanatra sikerül
valakit megállítani a nagy
rohanásban, akár csak egy
gondolattal, már sokat számít. Ezzel lehetne a sok betegséget, szenvedést elkerülni – fogalmazza meg.
S míg sül a kenyér, azt is
elárulja, kenyeret dagasztani csak örömmel lehet.
Hálás azért, hogy ezt az
életformát kialakíthatta és
hálás a családjáért, akik
ezt értékelik és elfogadják.
Kell-e ennél szebb karácsonyra?
n GYŐRFI H. MARIANNA


Gólyahír
Köszöntjük településünk
legkisebb lakóját:

Keresztes Miklós
Balázst
Édesanyja:
Keresztesné Szabó Judit
Született:
2021. szeptember 25.

