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SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 
A MOGYORÓSI NAPOKRA JÚLIUS 22–23-ÁN!

Két évvel ezelőtt a Ma-
gyar Nemzeti Művelődési 
Intézet Veszprém Megyei 
Igazgatósága és a pápai 
Pegazus Színház egy 
nagy projektbe kezdett 
azzal a céllal, hogy a bá-
bozás műfaja ismét előtér-
be kerüljön. Ennek kap-
csán alakult meg a Csivi-
telők Bábcsoport a telepü-
lés akkori óvodásaiból, 
Feithné Hegedűs Gabri-
ella óvodapedagógus ve-

zetésével. Tevékenységü-
ket a kezdetektől támo-
gatta Rokalyné Csizma-
dia Margit, az óvoda ko-
rábbi vezetője. Időközben 
az óvodásokból iskolások 
lettek, így a gyermeknapi 
előadásban 8 első osztá-
lyos és 1 nagycsoportos 
óvodás kisgyermek lépett 
fel, A három pillangó című 
darabot adták elő, nagy 
sikert aratva játékukkal.
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A 2022. június 26-án megtartott időközi he-
lyi önkormányzati képviselő- és polgármes-
ter-választáson a szavazásra jogosult 1784 
litéri választópolgárból 957 személy jelent 
meg a szavazóhelyiségekben, hogy éljen 
választójogával, így 53,64 százalékos volt a 
választói részvétel.

A polgármesterjelöltekre 
leadott szavazatok közül a 
szavazatszámláló bizottsá-
gok 949 db-ot találtak érvé-
nyesnek. Ebből Osváth Örs 
független polgármesterje-
lölt 423 szavazatot, az érvé-

nyes szavazatok 44,57%-át, 
Varga Mihály független 
polgármesterjelölt 395 sza-
vazatot, az érvényes szava-
zatok 41,62%-át, Szőnyegh 
Imre független polgármes-
terjelölt 131 szavazatot, az 

ér vényes szavazatok 
13,8%-át szerezte meg. A 
választópolgárok tehát pol-
gármesternek választották 
Osváth Örsöt.

A megválasztott 
képviselők:

Auerbach János (365 
szavazat), Frank Csaba 
(356 szavazat), Fekete Ta-
más (383 szavazat), dr. 
Gyurika István Gábor 
(426 szavazat), Hegyes sy-
Takács Edit (417 szava-
zat), Igrinyi Zsolt László 
(428 szavazat).

A választást követően júli-
us 7-én került sor Litér Köz-
ség Önkormányzata képvi-
selő-testületének alakuló 
ülésére. Elsőként a Helyi 
Választási Bizottság elnök-
helyettese, Rokalyné Csiz-
madia Margit ismertette az 
eredményeket, majd az ün-
nepélyes eskütételre került 
sor. Hagyomány, hogy a köz-
ség arany oroszlános címe-
rét ábrázoló díszjelvényét a 
település jegyzője, Bencze 
Éva tűzte fel a megválasz-
tott képviselőknek és a köz-
ség új polgármesterének.

Részletek a 3. oldalon.

ÖrömArt – az 
öröm nem árt!

Az elmúlt időszakban 
a Veszprém-Balaton 
2023 Európa Kulturális 
Fővárosa Pajta Prog-
ram projekt támogatá-
sával örömfestés work-
shop valósult meg Réthy 
Zitával. Lugossy Zsu-
zsa művelődésszervező 
ötlete volt, hogy a Pajta 
Programon belül ezzel a 
képzőművészeti formá-
val ismerkedjenek meg 
az érdeklődők. Réthy 
Zita rajztanárként vál-
lalta az ÖrömArtot. Új 
technikával is megis-
mertette a résztvevőket, 
ez az úgynevezett mo-
notípia, azaz nyomatké-
szítés. Sikere volt – tájé-
koztatott a csoportveze-
tő –, kreatív minták 
születtek. Természete-
sen a közkedvelt tájké-
pek festése sem maradt 
el. Az örömfestés lénye-
ge, hogy kedvtelésből 
készülnek a művek, a 
foglalkozásokon a 
résztvevők szabadon él-
hessenek hobbijuknak, 
szakember irányítása 
mellett fejlődhetnek. 
Felnőttek vettek részt a 
foglalkozássorozaton, 
továbbá egy tehetséges 
diáklány. Alkalman-
ként új jelentkezők is 
bekapcsolódtak az alko-
tásba. Terveik szerint 
egy közös kiállításon 
mutatják majd be az el-
készült alkotásokat. 
Zita azt hangsúlyozta, 
meglepődött a magas 
létszámú részvételen, 
örül annak, hogy sokan 
szeretnek alkotni, és ily 
módon is megmutatni 
tehetségüket. Igazi kre-
atív közösség van kiala-
kulóban – emelte ki.

� n�GYŐRFI H. MARIANNA

A Csivitelő Bábcsoport is fellépett a gyermeknapi műsorban

A választások után megalakult Litér Község 
Önkormányzatának új képviselő-testülete
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Csatlakozz hozzánk
ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐNEK
a Veszprémben található
logisztikai központunkba!

KözelségCsapat-
szellem

Személyes 
fejlődés

PENNY KARRIER Pont a Te helyed!
pennykarrier.penny.hu

Amennyiben a pozíció felkeltette az érdeklődésed, látogass el a PENNY karrieroldalára,
válaszd ki a logisztikai pozíciókat, azon belül kattints az Áruösszekészítő pozícióra.
Jelentkezz még ma!

Kezdő jövedelem heti 40 órás műszakban: 
bruttó 403 000 Ft, amely a teljesítménytől 
függően elérheti az 538 000 Ft-ot is.

•  Cafeteria a próbaidő után nettó 14 000 Ft/hó
• Étkezési támogatás
• Ingyenes targonca jogosítvány megszerzése
•  Ingyenes dolgozói buszjárat 

vagy munkábajárási támogatás
• Mentorprogram

Amit kínálunk:
•  Bejelentett munkaviszony pontos bérkifizetéssel
•  Kezdő jövedelem: az alapbéren felül tartalmazza 

a bérpótlékokat, a prémiumot és túlórát
•  Kezdő jövedelem: alapbér, bruttó 300 000 forint
• Egyműszakos munkarend
•  Átlag feletti műszakpótlék és szombati pótlék
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Az alakuló ülésen 
Osváth Örs, Litér köz-
ség új polgármestere 
így fogalmazta meg 
gondolatait:

„Először is szeretném 
megköszönni azoknak, 
akik támogattak és hittek 
bennem és a csapatomban, 
de legfőképpen családom-
nak. Mondhatom, a kam-
pány még jobban összeko-
vácsolta a csapatot és le-
tisztázta bennünk, bennem 
a célokat, hogy mit is sze-
retnénk megvalósítani.

Első és legfontosabb he-
lyen megnyugvást, békét 
szeretnénk községünkben. 
Nyitott, támogató és szol-
gáltató önkormányzatot 
tervezünk, ahol segíteni tu-
dunk lehetőségekhez mér-
ten.

Másodsorban, amit a 
kampányunkban is kiemel-

tem, támogatni és tovább 
szeretnénk fejleszteni a 
bölcsődét, óvodát és iskolát. 
Hála istennek a települé-
sünk növekszik és ezzel 
párhuzamosan a gyerme-
kek létszáma is nő. Továbbá 
kiemelten foglalkozunk a 
jövőben a civil szervezetek 
és a sport kérdésével. Emi-
att hoztunk létre a felsorolt 
szervezetek, intézmények 
munkáját segítendő oktatá-
si, kulturális és sportbizott-
ságot. A történelmi egyhá-
zakkal való együttműkö-
dést is kulcsfontosságúnak 
tartom, a kapcsolat jó és 
reményeim szerint még jobb 
lesz.

Harmadsorban említem a 
fejlesztéseket. Pályáznunk, 
pályáznunk, pályáznunk 
kell. Bármilyen beruházás 
önerőből nagyon megter-
helné a költségvetést, de 
pályázatokkal megtámo-
gatva már megvalósítható 

lesz. Ebben eddig is és re-
mélem, ezentúl is számítha-
tunk országgyűlési képvi-
selőnk, dr. Kontrát Károly 
úr támogatására.

A jelenlegi gazdasági 
környezet nem kedvező, de 
átgondolt tervekkel, pályá-
zatokkal, közösségi össze-
fogással újból sikerülni fog 
Litért növekedési pályára 
állítani.”

Jelen volt az eseményen 
dr. Kontrát Károly ország-

gyűlési képviselő. Gratulá-
cióját fejezte ki és eredmé-
nyes munkát, együttműkö-
dést, egyetértést, békessé-
get, szeretetet, fejlődést ja-
vasolt és kért a megválasz-
tott képviselőktől és polgár-
mestertől. Azt tudom ígérni 
– hangsúlyozta –, ahogy 
eddig is, minden támoga-
tást meg fogok adni Litér-
nek, hiszen nagy lehetősé-
gek és nagy feladatok előtt 
áll a település. Kiemelte azt 

is, fontos a szomszéd tele-
pülésekkel való jó kapcsolat 
kialakítása. Lendületet ad-
hat Litérnek a hamarosan 
induló új vállalkozás, de él-
tetni kell továbbra is azokat 
a hagyományokat, amelyek 
a községben jellemzőek. Bí-
zik abban – fogalmazott az 
országgyűlési képviselő –, 
hogy Litér előrelép és a li-
tériek életfeltételei a jövő-
ben még tovább javulnak.

 n GYHMA Farkasodu Taekwondo 
csapat ismét megmutathatta 
fizikális és mentális felké-
szültségét az elmúlt két év-
ben. A csapat 2008-tól kop-
tatja a Litéri Református Ál-
talános Iskola padlóját, ami 
eredményes és mozgalmas 
időszakot hozott magával. 
Töretlenül edzünk és verse-
nyekre, vizsgákra készü-
lünk. A csapat több mind 40 
fővel delegál az edzéseken. 
Ez a létszám a covid idő-
szakban is megtartotta ere-
jét, annak ellenére, hogy 
otthoni edzésekbe kénysze-
rültünk. Fő irányvonalam, 
hogy egy nehéz helyzet mu-
tatja meg mik vagyunk és 
egy nehéz időszak mutat rá 
mennyire fontos nekünk az, 
amire azt mondjuk, hogy 
akarom. Így átvészeltünk 
közel két év otthoni nappalis 
edzést, amelynek során 
webkamerán adtam az inst-
rukciókat a csapattagok-
nak. A vírushelyzetből kijő-
ve azonnal éltünk a lehető-

séggel és visszaálltunk az 
,,igazi „ edzésekre és a lehe-
tő leggyorsabban küzdőtér-
re küldtem a csapatot. 20-25 
versenyzőt tudtam felmutat-
ni és Magyarország legerő-
sebb csapatait tudtuk meg-
szorongatni a dobogón. A li-
téri farkas tanoncok a dobo-
gót egymásnak adták át. 
Még ki sem hűlt a lábuktól a 
dobogó, már is ugorhatott fel 
a következő bajnok. Persze 
ez azt hozta magával, hogy a 
következő versenyünk is 
aranyeső lett számunkra. 
Hivatalosan kimondható, 
hogy az elmúlt 5 évben edzői 
pályafutásom legérettebb 
időszakát élte a Farkasodu. 
Rettentő elismeréssel fordu-
lok a csapat MINDEN tagjá-
hoz, külön is kiemelném a 
csapat veterán tagjait. Meg-
alakult a farkasokon belül 
egy felnőtt kategória, ahol 
az örök fiatalok erősítik a 
csapatot és példaértékkel 
járnak a kicsik előtt. Fan-
tasztikus szülői gárda áll a 

munkám mögött. Folyama-
tos beszélgetések és terve-
zések útján figyelhetjük meg 
az egyének fejlődését. Sok 
tanítványom lassan tíz éve 
naponta edz és fejleszti ma-
gát. Nagy elhivatottsággal 
vagyok ezért a sportágért, 
és ez a csapat megerősített, 
hogy érdemes csinálni.

Külön köszönet az iskola 
fenntartójának, illetve az 
Igazgató úrnak a maximális 
támogatásért, hogy biztosí-
totta nekünk a termet. A 
Farkasodu azon lesz, hogy 
Litér nevét tovább dicsőítse 
és további országos és nem-
zetközi bajnokokat köszönt-
hessünk. Zárásként szeret-
nék azzal is elbüszkélkedni, 
hogy a csapat világkupára 
készül, melyre Szlovéniában 
kerül sor. Ez egy egész nya-
ras felkészülés, szoros prog-
ram és rettentő sok edzés! 
De nincs más, mint előre!

Talián Zsolt 2. Danos 
Taekwondo Mester

Farkasodu vezető edzője

„Kultúrát nem lehet 
örökölni. Az elődök 
kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha min-
den nemzedék újra 
meg újra meg nem 
szerzi magának.”  
/Kodály Zoltán – Visz-
szatekintés/

Július 1-jén és 2-án került 
megrendezésre 11. alka-
lommal a Litéri Szenior 
Néptánctalálkozó. Első nap 
a sepsiszentgyörgyi Kincs-
keresők Néptáncegyüttes 
műsorát, majd a Zagyva 
Banda 20 éves jubileumi 
koncertjét láthattuk, hall-
hattuk. A második napon a 
helyi és az ország különbö-
ző részeiről érkező 19 nép-
táncegyüttes mintegy 350 
táncosa vonult fel az „Ara-

tóünnep” jegyében. Osváth 
Örs polgármester úr és 
családja házigazdaként, 
Szabó J. Róbert esperes úr 
pedig Isten áldásával fo-
gadta az „aratókat”. A ta-
lálkozót dr. Kontrát Ká-
roly, térségünk országgyű-
lési képviselője, rendezvé-

nyünk fővédnöke nyitotta 
meg. Ezúton is köszönjük 
szíves támogatását. A nap 
folyamán a „Nyitott porták” 
keretében id. Kondics Ist-
ván helyiérték-gyűjtemé-
nyét, Nagy Zsuzsanna vi-
selet-, Medve Marianna és 
Fodor Zsuzsanna kézi-

munka-kiállítását tekint-
hették meg az érdeklődők. 
Fekete Tamás a reformá-
tus templomunkban mesélt 
Litérről, a litériekről. A 
táncegyüttesek bemutatói 
alatt kézműves vásár, vala-
mint Juhász Imre – az egy-
kori litéri juhász – mester-

ségének eszközeivel ismer-
kedhettek és próbálhatták 
ki a legbátrabbak. Este 
szakmai zsűri nyújtott se-
gítséget a bemutatkozó 
táncegyüttesek további 
munkájához. A találkozót 
mindkét nap éjszakába 
nyúló táncház zárta. Zenélt 
a Zagyva Banda és Németh 
Dénes barátaival. A büfét a 
Betereg vendéglő biztosí-
totta. Köszönjük a szárazá-
gasoknak a szervezést, a 
zöld ágas szülőknek a segít-
séget és valamennyi részt-
vevőnek a jelenlétét!

Programunk a „Magyar 
Falu Program Falusi Civil 
Alap keretében civil közös-
ségi tevékenységek és fel-
tételeinek támogatása” 
című pályázat támogatásá-
val valósulhatott meg. Kö-
szönjük!

Csiszárné 
Baranyai Anita

Nyitott, támogató 
önkormányzat

Litér nevét dicsőíti a Farkasodu!

„Jeles napok Litéren” – XI. Litéri Szenior Néptánctalálkozó
Az alakuló ülésen meg-

választották a község tár-
sadalmi megbízatású al-
polgármesterét Fekete 
Tamás személyében, 
majd két bizottságot hoz-
tak létre. Megalakították 
a Pénzügyi Gazdasági és 
Településfejlesztési Bi-
zottságot. Ennek elnöke 
Dr. Gyurika István Gábor 
képviselő lett.

A bizottság tag jai: 
Auerbach János és Igri-
nyi Zsolt László képvi-

selők, valamint kültagjai 
Böröndiné Móró Ildikó és 
Tóth Zoltán.

Az új Képviselő-testü-
let létrehozta az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bi-
zottságot, melynek elnö-
ke Hegyessy-Takács Edit 
képviselő lett, tag ja 
Frank Csaba képviselő, 
valamint kültagként meg-
választották Kertészné 
Kárpáti Katalint.

A tisztségekre a pol-
gármester javaslatát egy-

ségesen szavazták meg a 
képviselők, ellenszavazat 
nélkül.

Osváth Örs polgármes-
ter – csakúgy mint az al-
polgármester -, társadal-
mi megbízatású polgár-
mesterként látja el a köz-
ség vezetési feladatait. 
Mindezek alapján a Kép-
viselő-testület az önkor-
mányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról 
szóló rendeletét módosí-
totta. n GYHM

Az új képviselő-testület alpolgármesterrel és 
két bizottsággal kezdi meg a munkáját
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Litér község 2022-ben ünnepli első írásos említésének 940., valamint a 
török korban elpusztult falu újjászületésének 290. jubileumát. Az 1082-
es és 1732-es évekhez kötődő kettős évfordulókon keresztül kívánunk 
méltó emléket állítani Árpád-kori eredetű falunk egész történelmének. 
Feltett szándékunk megismertetni a fiatal generációkat és községünk 
régi és új lakóit Litér gazdag múltjával és kultúrájával, ezáltal gyökereink 
erősítése egy valódi közösség építését is jelentheti.

A 2022-es emlékév során 
Litér község Települési Ér-
téktár Bizottsága szerve-
zésében több színes prog-
ram kerül megrendezésre, 
amelyek végigvezetik az 
érdeklődőket községünk 
940 éves történelmén. Az 
emlékévet a magyar kultú-
ra napja alkalmából január 
24-én nyitotta meg Varga 
Mihály, Litér község pol-
gármestere. Nyitórendez-
vényként Fekete Tamás 
történész, az Értéktár Bi-
zottság elnöke tartotta meg 
történelmi ismeretterjesz-
tő előadását, Litér a lova-
gok korában (1082–1588) 
címmel, amely az Értéktári 
Esték 2022 sorozat első ré-
sze volt egyben. Az előadás 
a lovagság romantikus tör-
ténelmi ideáljához kapcsol-
ta Litér község gazdag és 
érdekes középkori történe-

tét. Talán nem is gondol-
nánk, de Litér történelme 
is szorosan összefüggött a 
magyar lovagi kultúra tör-
ténetével, maga Litér neve 
is a német „Ritter”, azaz 
„lovag” jelentésű szóból 
eredeztethető.

Az emlékév rendezvény-
sorozatának folytatásaként 
március 15-én ismét meg-
rendezésre került a pandé-
mia miatt 2020-ban és 2021-
ben elmaradt Nemzetőr 
Emléktúra, amellyel az 
1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc, valamint 
az egykori litéri nemzetőr 
kapitányság és a litéri, ki-
rályszentistváni és sólyi 
honvédek emléke előtt kívá-
nunk tisztelegni. Az emlék-
túra a pandémia előtti ha-
gyományunkhoz hasonlóan 
nagy siker volt. A túra a lité-
ri hősi emlékparkban vette 

kezdetét a községi ünnep-
séggel, ahonnét a litéri Köz-
parkba vonultak a túrázók, 
és az 1848–1849-es litéri 
honvédek emléktáblája 
előtt Fekete Tamás törté-
nész mesélt néhány érde-
kességet a 174 évvel ezelőtti 
eseményekről, a litéri nem-
zetőr kapitányságról és a 
helyi honvédekről. A túra a 
Mogyorós-hegyen át veze-
tett Királyszentistvánra, 
ahol a szentistvániak meleg 
teával, harapnivalóval 
és korabeli dalokkal fo-
gadták a túrázókat. 
Utunk ezután a Séd-pa-
tak mentén Sólyba ve-
zetett, ahol a kirándu-
lókat ismét megvendé-
gelték, majd rövid pihe-
nő után folytattuk 
utunkat a sólyi szőlő-
hegyre, ahol litéri és 
sólyi gazdák vártak 
bennünket borkóstoló-
val és finom falatokkal, 
és beszélgetéssel zár-
tuk emléktúránkat.

Litér kettős emlék-
évének második jelen-
tős eseménye az 1732. ápri-
lis 24-én, Szent György 
napján kelt telepítési szer-
ződés volt, amellyel a közel 
150 évig pusztává lett falu 
újjászületett. A bakonyi 
Olaszfaluból települt ide 26 
református család, akik 
vallásuk megőrzése miatt 
voltak kénytelenek elhagy-
ni korábbi otthonukat. Az 
újraalapítás dátuma egy-
szerre lett Litér újjászüle-
tésének és a litéri reformá-
tus gyülekezetnek is a szü-
letésnapja. Ennek tisztele-
tére április 24-én, vasár-
nap a litéri református 
gyülekezeti teremben, há-
laadó istentiszteletet tar-
tott Szabó J. Róbert, a 
veszprémi református egy-
házkerület esperese és li-
téri református lelkész, 

amely szertartás ke-
retében tartott Feke-
te Tamás történész 
gyülekezettörténeti 
előadást, A litéri fő-
nixmadár 290 évvel 
ezelőtti újjászületé-
se címmel. Másnap, 
április 25-én, hétfőn 
az Ertl Pálné Műve-
lődési Házban elő-
adás és kerekasz-
tal-beszélgetés ke-
rült megrendezésre 
az Értéktári Esték 
2022 sorozatának 
folytatásaként. Fe-
kete Tamás törté-
nész előadásában az 1732-
es újraalapítás körülmé-
nyeit és az azt követő közel 
100 esztendő küzdelmeinek 
történetét mutatta be. Az 
előadást követően régi lité-
ri református családok le-

származottaival, valamint 
a hallgatóság közreműkö-
désével oldott hangulatú 
kerekasztal-beszélgetés 
kezdődött a családi emlé-
kezetben fennmaradt érde-
kes történetekről, amelyek 
megelevenítették a törté-
nelmi Litér ünnepeit és 
mindennapjait. A kétnapos 

rendezvény az EKF 2023 
litéri programsorozatának 
is részét képezte.

Programjaink folytatá-
saként május 21-én, szom-
baton a Litér különálló kül-
területét alkotó Papvá-

sár-hegyre szervez-
tünk egy „urbex” stílu-
sú kirándulást, amely-
nek keretében bejár-
tuk a sűrű bozótos va-
dont és elpusztult régi 
pince- és lakóépületek 
maradványait tekint-
hették meg a résztve-
vők. A ma erdős-bozó-
tos Papvásár-heg y 
még a középkorban 
Papvására nevű külön-
álló falu volt, amelyet 
1288-tól említenek az 
írott források. A török 
korban Litérhez ha-
sonlóan elpusztult 

Papvására is, majd 1732-
ben az újraalapított Litér-
hez csatolták, amelyet az új 
lakosok virágzó szőlőhegy-
gyé változtattak. Ez a je-
lentős szőlőhegy a XX. szá-
zad második felében indult 
pusztulásnak, főleg a fűz-
főgyártelepi Nitrokémia 
környezetszennyezésének 

Mielőtt elindultam ismeretlenül Feri bácsihoz, sok mindent elkép-
zeltem egy 90 éves idős emberről, csak éppen azt nem, amivel 
szemben találtam magam. Bindis Ferenc jó egészségnek örvend, 
ízesen, választékosan formálja a szavakat, nem panaszkodik.

Csak akkor gyűlnek sze-
mébe könnyek, amikor a 
fél évvel ezelőtt elhunyt 
szeretett feleségéről be-
szél. Egy példásan megélt 
életút áll mögötte, s hiszi, 
hogy a kemény munkának 
köszönheti még ma is meg-
lévő erejét. A kerek szüle-
tésnapot a múlt hónap vé-
gén töltötte be. ezúton is 
tisztelettel köszöntjük!

Az asztalon friss újságok 
sorakoznak, rend és tiszta-
ság veszi körül. Pontosan 
tudja, hogy a Hírmondó ne-
gyedévente jelenik meg, 
mindig elolvassa, várja ezt 
a lapszámot is. Arra kér-
tem, meséljen az életéről.

1932. június 17-én szület-
tem Litéren – kezdi Feri 
bácsi. Itt járt iskolába, 
majd szerkezetlakatosnak 
tanult a fűzfői ipari iskolá-
ban. 13 éves volt a háború 
idején – szokott is róla me-
sélni – kapcsolódik be a 
beszélgetésbe fia, Ferenc, 
aki 1966-ban született. 
Szerencsére Litért a hábo-
rú nem rombolta le – foly-
tatja Feri bácsi, bár emlék-
szik arra a márciusi napra, 
amikor az oroszok Szabadi 
felől jöttek, és a családi há-
zukat aknatalálat érte. 
Édesapját nem vitték el a 
katonaságba, valószínűleg 
azért, mert a gyárban a 
robbanóanyagok gyártá-
sánál volt segédmunkás. 
Feri bácsi 1952-ben szaba-
dult fel mint fiatal szak-
munkás, s aztán letöltötte 
a katonai éveket Miskolcon 
és Verpeléten. Szót ejtünk 
56-ról is, mint mondja, szü-
lei féltették, nehogy bele-
keveredjen valamibe. A 
gyárnak a Hunyadi üzemé-
ben dolgozott hosszú éve-
ken át, ez volt a legszeny-
nyezettebb rész, sokszor 
gázálarcban végezték a 
munkát. Feleségével is itt 
találkozott, majd egy év is-
meretség után házasodtak 
össze. Mindkettejüknek 
volt már egy gyermeke, 
majd megszületett a közös 
fiú, Ferenc is. A munkája 

mellett sokszor vagonokat 
rakodott és a mezőgazda-
sági munkákból is kivette 
a részét, aratott és otthon 
is nagy volt a kert, megter-
meltek mindent, amire 
szükség volt. 1990-ben 
nyugdíjazták, háromszor 
volt kiváló dolgozó és mi-
niszteri dicséretben is ré-

szesült. Ezt követően ma-
radtak a ház körüli teen-
dők, nyulakkal is foglalko-
zott. Úgy fogalmaz, jól él-
tek, elégedett a sorsával, 
de ehhez keményen meg is 
kellett dolgozni.

Büszke arra, hogy a kö-
zösségi életben is részt 
vett. 30 évig volt tagja az 
énekkórusnak, sok helyen 
jártak az országban és 
még rádiófelvételt is készí-
tettek velük. Nagy örömmel 
mondja, hogy felléptek Ko-
dály Zoltán 70 éves szüle-
tésnapja alkalmából a Ze-
neakadémián szervezett 
eseményen. Szeretett 
focizni, tagja volt a litéri 
csapatnak, egy sérülés ve-
tett véget a sportpályafutá-
sának.

Arra a kérdésemre, hogy 
hogyan telnek ma a napjai, 
részletes választ ad. 
Ugyanis minden tervszerű-
en történik: 8 óra előtt nem 
kel ki az ágyból, fontos, 
hogy maga végzi a bevásár-
lást a szomszédos boltban, 
mindennek megvan az ide-
je, és sokat alszik, akár 10–

12 órát, napközben is több-
ször. A családja mindenben 
segíti őt, esténként mindig 
meglátogatják. Nagyon há-
lás azért, hogy a szociális 
gondozók is nap mint nap 
ránéznek, elvégzik a házi-
munkát és főképp beszél-
getnek vele. Ők elindítják a 
mosógépet, Feri bácsié pe-
dig a teregetés. Fontos, 
hogy a kutyáját is meg kell 
etetni, és van egy kis virá-
goskertje, azt ő gondozza, 
öntözi. Éppen most ültette 
el a kardvirághagymákat, 
mert ezzel is felesége emlé-
két őrzi, az ő kedvenc virá-
gai voltak. Szereti nézni a 
tv-ben az Önök kérték-et, és 
minden sportműsor érdek-
li, mint ahogy a tippmix és a 
lottó is.

Bindis Ferenc egész éle-
tét Litéren töltötte. Megkér-
deztem, milyennek látja a 
községet. Azt hangsúlyoz-
ta, hogy a fűzfői gyárnak és 
Veszprémnek köszönhető-
en mindig volt munkalehe-
tősége az itt élőknek. Meg-
épült a kultúrház, az orvosi 
rendelő, az ő utcáját is asz-
faltozták, bevezették a 
gázt, a csatornát. Nemrégi-
ben a vízelvezető árok és az 
új járda is elkészült, és azt 
is követte, hogy meg újult 20 
éve a halottasház a temető-
ben. Úgy értékeli, jó Litéren 
lakni. Sajnálja, hogy a vírus 
miatt kevesebbet találko-
zott az emberekkel, és sok 
jó ismerőse is elhunyt már. 
Azonban a családi összejö-
veteleken mindig részt 
vesz, mindig közösen ün-
neplik a születésnapokat. 
Nem gondolta, hogy megéli 
a 90 évet, úgy fogalmaz, ha 
egészsége engedi, még 1–2 
évig szeretne élni.

Feltettem az ilyenkor 
szokásos kérdést, hogy mi-
nek köszönheti ezt a magas 
kort. Egyszerűen azt mond-
ja, biztos, hogy a kemény 
munka, a munkaszeretet 
edzette meg. S mit üzen a 
litérieknek? Becsüljék meg 
a falut – mondja –, mert ér-
demes, és vigyázzanak rá, 
hogy fennmaradjon, hiszen 
jó a fekvése és minden 
megvan itt helyben is.

Eddig a krónika, egy lá-
togatás története, egy élet-
út rövid összefoglalása. De 
ennél többet hoztam ma-
gammal Bindis Ferenctől: 
nyugalmat, példás család-
szeretetet, bölcsességet. 90 
évesen is szellemi frisses-
séggel rendelkezik, követi 
a világ dolgait. Gyakran 
telefonál Angliában élő 
unokájával és a többi 7-tel 
is, valamint a 4 dédunoká-
val, akik közül a legfiata-
labb 17 éves. Pontosan em-
lékszik az évszámokra, 
nem kell keresnie a szava-
kat, a neveket. Mit is kíván-
hatnánk ennél többet 90 
évesen?

Isten éltesse Feri bácsi, 
és legyen még sokáig jóke-
délyű, optimista, élvezze 
családja és a község meg-
becsülését! Győrfi

� n�GYŐRFI H. MARIANNA

Köszöntjük Bindis Ferencet 90. születésnapján!Litér 940. és 290. évfordulós emlékéve
hatására, így mára az épü-
leteket és romokat leszá-
mítva csak néhány dísznö-
vény és gyümölcsfa hirdeti 
az egykori szépségét.

Színes programsoroza-
tunk következő alkalma-
ként a nemzeti összetarto-
zás napja és a trianoni béke-
diktátum emléknapja jegyé-
ben újabb helytörténeti 
előadással és kerekasz-
tal-beszélgetéssel készül-
tünk az érdeklődők számá-
ra június 2-án, csütörtökön. 
Mindez az Értéktári Esték 
2022 sorozatának harma-
dik alkalmaként szintén az 
EKF 2023 litéri programso-
rozatának részét képezte. A 
helytörténeti előadást ismét 
Fekete Tamás történész 
tartotta A litéri Újtelep „kis 
Nagy-Magyarországa” cím-
mel, amely a trianoni béke-
diktátum és az azt követő 
revizionizmus és irredentiz-
mus Litérre gyakorolt hatá-
sát, valamint az 1920 után 
Litérre települt, és határon 
túli területekről származó 
családok sorsát mutatta be. 
Utóbbi beköltözések zöme a 
litéri Újtelep kiépülését kö-
vetően történtek, amikor a 
történelmi Magyar Király-
ság majd minden vármegyé-
jéből, határon innen és túl-
ról érkeztek gyári munká-
sok, akik számára Litér je-
lentette új otthonukat. Az 
előadást követően kere-
kasztal-beszélgetést tartot-
tunk határon túlról szárma-
zó litéri lakosokkal és le-
származottaikkal.

A Litér több mint 940 
éves múltjához kötődő 
programjaink azonban ez-
zel nem értek véget, továb-
bi érdekes programokkal, 
előadásokkal és kirándu-
lásokkal készülünk nyárra 
és őszre egyaránt. Újabb 
előadásokra, családi ki-
rándulásokra és történel-
mi falusétákra várjuk majd 
a kedves érdeklődőket. 
Egyúttal ezen beszámoló-
val is szeretnénk megkö-
szönni a programjaink 
megvalósulását segítő és 
támogató valamennyi helyi 
intézmény, egyesület és li-
téri lakos közreműködését.

Litér Község Települési 
Értéktár Bizottsága
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Idén is várják az ön-
kéntes Mesekuckó-készí-
tőket a magyar népmese 
napjáig (szeptember 30.), 
hadd bővüljön a település 
mesékkel a felnőtt túrá-
zók és a gyerekek nagy 
örömére.

A kezdeti 7 Mesekuckó 
az előző évi mesenapra 
további 4 kuckóval lett 
gazdagabb. Így már 11 
Mesekuckó és 5 km hosz-
szú mesetúra várja az 
idelátogatókat, ami 
egyedülálló a megyében. 

A készítőknek Lugossy 
Zsuzsa művelődésszer-
vezővel szükséges fel-
venni a kapcsolatot, aki 
pontos információval lát-
ja el az önkéntes kuckók 
„örökbefogadóit”.

A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 
program támogatásával jött/jön létre.

Júliusban ismét lesz 
PikNik Mozi, amely han-
gulatával különleges 
színfoltot jelent a község 
kulturális kínálatában. 
Július 22-én érdemes te-
hát ellátogatni a Köz-
parkba, eső esetén pedig 
a program július 24-re 
tevődik át. A film a For-
rest Gump lesz

A Pajta Program is 
folytatódik.  Lesznek 
klubkoncertek és az 
örömdobolás is megy to-
vább kezdő II. szinttől. 
Alig várjuk az 5N saját 
dalát, amelyet július 23-
án színpadon hallhat a 
nagyérdemű. Bors Ildikó 
képzőművészeti kiállítá-

sával és a Dvorák-Patka 
Színház interaktív és 
pantomim színházi elő-
adással is várják a közön-
séget szeptember 23-án a 
Kultkertben, valamint a 
Buzás Banda klubkon-
certje a zene világnapján, 
helytörténeti előadás  Fe-
kete Tamás történész 
előadásában a Litér em-
lékévhez kapcsolódóan 
(Litér idén 940 éves) – 
mondta el Lugossy Zsu-
zsa –, és nagy örömmel 
adja hírül, hogy a Mese-
nap idei vendége Agócs 
Gergő lesz. Érdemes te-
hát az Ertl Pálné Művelő-
dési Ház plakátjait és on-
line felületeit figyelni!

Kulturális előzetes
A kedvezőtlen időjárás miatt a programokat a Közpark helyett a 
művelődési házban tartották meg – tájékoztatta a Hírmondót Lugossy 
Zsuzsanna művelődésszervező –, azonban a rendezvény így is nagy 
sikerrel zajlott.

Az udvaron légvár, népi 
fajátékok, ügyességi játé-
kok kaptak helyet, volt le-
hetőség kézműveskedésre, 
arcfestésre és a közked-
velt lufihajtogatás sem ma-
radt el. A színpadon első-

ként a Csivitelők Bábcso-
portja adta elő műsorát. 
A  közönség természete-
sen maradt a Veszprém–
Balaton 2023 EKF támoga-
tásával, a Pajta Program 
részeként meg valósuló, 

Veszprémi Petőfi Színház 
műsorára is. A tanulságos, 
interaktív Kukamese él-
ményt nyújtott gyerekek-
nek, felnőtteknek egy-
aránt. 
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Népszerű volt idén is a gyermeknap

F E L H Í VÁ S !

Gólyahír
Köszöntjük településünk legkisebb lakóját:
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Németh Németh 
RékaRéka

Már számolni sem tudjuk, hányadik alkalommal 
táboroztunk a Hubertus Erdei Iskolában. Nem 
tudjuk, hányadik alkalommal írhatjuk le: a tábo-
runk jól sikerült, minden kisgyereket épségben, 
egészségben, sok-sok élménnyel gazdagodva 
és szúnyogcsípésekkel bőven „megpakolva” 
hoztunk haza. De ez így jó… :)

Táboraink tematikája a 
több mint egy évtized alatt 
nem sokat változott, de 
mégis mindig másként ala-
kul. Ez elsősorban annak 
köszönhető, hogy – bár 
vannak, nem is kevesen 
olyan gyerekek, akik töb-
bedszer jönnek velünk, de 
– mindig akad „kezdő” tá-
borozónk is. Ez az idén sem 
volt másként. A 28 főből 2 
elsős, 4 másodikos, 6 har-
madikos tanuló először töl-
tött távol több napot szülei-
től. Egytől egyig hősként 
viselkedtek. Nem volt köny-
nyezés, felszabadultan tel-
tek a nappalok és éjszakák 
a Bakony hűs fáinak árnyé-
kában.

Örömünkre szolgált, 
hogy minden tervezett 
programunkat meg tud-
tunk valósítani. Mindennap 
rövidebb-hosszabb gyalog-
túrát tettünk a környék tú-
raútvonalain. Jártunk a 
Sárcsi-kútnál, a Sava-
nyú-barlangban, felkeres-
tük a gyalogosan elérhető 
fitneszjátszóteret. Az erdei 
tornapálya feladatait a 
nagy melegben csak az iga-
zán kitartóak tudták végig 
teljesíteni. Rengeteg karkö-
tő készült a színes gyön-
gyökből, betűkből. Igaz, az 
esti vadlesen szúnyogokon 
kívül egyéb állat nem köze-
lítette meg „nem éppen 
csendes” csapatunkat, 

azonban a tábor területéről 
néhány vaddisznót sikerült 
megfigyelni. Izgalmas volt 
a sötétben világító szentjá-
nosbogarakat kergetni. 
Szerencsére a tűzgyújtási 
tilalom előestéjén megsült 
a virsli és a szalonna is a 
tábortűznél. A moziesten 

nem maradhatott ki a pat-
togatott kukorica és a kóla 
sem. A nagy hőségben min-
denkinek jólesett a vízi-
bombázós délután.

Reméljük, mára minden-
ki kipihente a tábor fáradal-
mait és jövőre újra nekivág-
hatunk a már hagyomá-

nyosnak mondható erdei 
táborunknak. Ez úton is 
szeretnénk megköszönni az 
iskola és az iskolai alapít-
vány anyagi támogatását, 
amellyel a tábor létrejötté-
hez hozzájárultak.

Noszlopy Szilvia és 
Kárpáti Katalin

Energiaválság, háborús infláció miatt elszálló árak és a mindezekkel 
együtt járó félelem és bizonytalanság. Eddig ezt hozta számunkra 
ez az év. Még nem a valóság, de sejtjük, hogy ha valami nagy-nagy 
változás nem történik, akkor sajnos lesz ez még lejjebb is. A jövő még 
kiszámíthatatlanabb, mint valaha.

Mit tegyünk? Lázad-
junk? Keseredjünk el lel-
künk legmélyéig? Enged-
jük, hogy az egyre növekvő 
bizonytalanságunk és fé-
lelmeink szép lassan 
felülírják és megfojtsák az 
életünket? Vagy van vala-
mi más út is előttünk?

Deep Adaptation – 
Mélyalkalmazkodás. A hét 
elején hallottam először er-
ről a mozgalomról. E moz-
galmat prof. Jem Bendell 
egy cikke indította el 2018-
ban, aki a fenntarthatósági 
vezetés brit professzora, a 
Cumbriai Egyetem Vezeté-
si és Fenntarthatósági In-
tézetének alapítója. A moz-
galom üzenete nem egy a 
milliónyi összeesküvés-el-

mélet közül. Képviselőinek 
célja nem is az, hogy meg-
rémisszenek bárkit is, bár 
következtetéseik nagyon is 
kijózanítóak.

A mélyalkalmazkodás- 
mozgalom (w w w.deep-
adaptation.hu) a világban 
évtizedek óta zajló folya-
matokra és eseményekre 
építve három dologról be-
szél: 1. A társadalmi ösz-
szeomlás elkerülhetetlen. 
Ez az összeomlás egy olyan 
jelentős, negatív irányú 
változást takar, amely 
alapjaiban írja át az álta-
lunk ismert világot. 2. Fon-
tos, hogy a pánik helyett 
tudatosan kezdjünk felké-
szülni erre az életünket át-
író változásra. Azaz a való-

sággal való őszinte szem-
benézés mellett meg kell 
tanulnunk belsőleg (értel-
mileg és érzelmileg) és kül-
sőleg (stratégia kidolgozá-
sa a túlélésre) is alkalmaz-
kodunk ezekhez a vissza-
fordíthatatlan változások-
hoz. 3. A mélyalkalmazko-
dás harmadik pillére egy 
olyan rugalmas ellenálló-
képesség kialakítása, ami-
nek bázisai olyan közössé-
gek lesznek, ahol az embe-
rek képesek lesznek egy-
mást elfogadva, egymást 
támogatva erősíteni és se-
gíteni egy alapjaiban meg-
változott világban.

A mélyalkalmazkodás 
mozgalom szerint tehát a 
világunk visszafordíthatat-

lanul változik, és nekünk 
ezek között a változások 
között kell megtanulnunk 
élni. Alkalmazkodásunk és 
készülésünk bennünk kell 
elkezdődjön, a gondolkodá-
sunk szintjén. Sokszor irra-
cionális igényeinket elen-
gedve, felfedezni valódi 
szükségeinket. És ami az 
egyik legfontosabb: kap-
csolatokat építeni, értékkö-
zösségekhez csatlakozni, 
amik megvédhetnek, segít-
hetnek, ellenállóbbá tehet-
nek bennünket a körülöt-
tünk zajló változásokkal 
szemben és azok között.

Tisztában vagyok azzal, 
hogy mindaz, amit a mélyal-
kalmazkodás mozgalomról 
leírtam, nagyon leegysze-
rűsíti mindazt, amit képvi-
selnek. Igyekeztem az álta-
lam megértett lényeget 
megosztani. Mert engem 
megállapításaik megerősí-
tettek. Megerősítettek ab-
ban, hogy egy visszavonha-
tatlanul változó világban az 

értékes emberi kapcsolatok 
és az alapvető emberi érté-
kek mentén szerveződő em-
beri közösségek azok, amik 
esélyt adnak az életben ma-
radásra. S ezt minden túl-
zás nélkül írom!

Ilyen közösségeket pedig 
– tapasztalatom szerint – 
olyan emberek képesek al-
kotni, akik nemcsak má-
sokkal, hanem önmagunk-
kal, de legfőképpen Istennel 
is megbékélve élnek. Két 
bibliai idézet jutott eszem-
be. „Tehát Krisztusért jár-
va követségben, mintha Is-
ten kérne általunk: Krisztu-
sért kérünk, béküljetek 
meg az Istennel!” (2Kor. 
5,20.) – így szól az egyik. A 
másik pedig így: „Éljetek 
egymással békességben!” 
(1Thessz. 5,12.) Túlélésünk 
érdekében kívánom, hogy e 
két bibliai idézet valósággá 
válhasson mindannyiunk 
életében!

Szabó J. Róbert 
esperes-lelkipásztor

Deep Adaptation – Mélyalkalmazkodás

Erdei tábor… immáron sokadszor
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Nagyon hálásak va-
gyunk azért a támo-
gatásért, amit kapunk 
az emberektől itt a 
faluban (és még falun 
kívül is).

Hidegrázós érzés átél-
ni, hog y minden hazai 
meccsünkön megtelik a 
pálya emberekkel és úgy 
buzdítanak minket, hogy 
az egész falu tudja, ha 
gólt lövünk, valamint bár-
hova utazunk idegenbeli 
mérkőzésre, több a litéri 
szurkoló, mint a hazai. 
Akiknek nincs lehetősé-
gük kilátogatni meccsek-
re, még azok is szurkol-
nak otthonról, és alig vár-
ják a Facebook-bejegy-
zést az eredményekről. 
Nag yon jó közösséget 
építünk. Nag yon sok 
munkánk van ebben, egy-
től egyig mindenkinek a 
csapatból és jó néhány 
embernek a csapaton kí-
vül, akik hozzájárulnak a 
működésünkhöz. Ez még 

csak a kezdet, 2 szezon 
van mögöttünk, de látvá-
nyosan fejlődünk.

Idei mérleg: 20 mérkőzés, 
11 győzelem, 3 döntetlen, 6 
vereség, 36 pont, 5. helye-
zés. Tavalyi mérleg: 24 
mérkőzés, 9 győzelem, 2 

döntetlen 13 vereség 29 
pont, 8. helyezés

Bár a szezonnak vége, az 
élet nem áll meg, hiszen a 
Magyar Falu programnak 
köszönhetően lehetősé-
günk van az öltözőt, vala-
mint a labdafogó hálót fel-

újítani. Mi, játékosok – tel-
jesen ingyen – a szabad-
időnkben fogjuk csinálni 
azokat a munkákat, amiket 
el tudunk végezni. Aztán 
indul majd a felkészülés a 
következő szezonra, min-
dent meg fogunk tenni, 

hogy nyerjük a meccsein-
ket és célunk a bajnokság 
első helyezése lesz, de amit 
bátran merek ígérni, az mi-
nimum a dobogó.

Török Kristóf 
csapatkapitány

Ötödik helyen végzett a litéri futballcsapat a bajnokságban

A képen: Álló sor (balról jobbra) : Kiss László, Menyhárt Kristóf, Keszei Ádám, Hajdú Csaba, Stolmár Kristóf, Mód Balázs, Kiss Péter, 
Papirovnyik Sándor, Szántó Gyula (edző). Guggoló sor (balról jobbra): Takács Dániel, Szántó Szabolcs, Kernusz Richárd, Kelemen 
Szabolcs, Kelemen Zsolt, Dömös Krisztián, Kiss Dániel, Papirovnyik Dávid, Török Kristóf kapus, csapatkapitány. A csapatfotózásról 
hiányoztak: Szalai László, Halasi Kristóf, Varga Tamás, Samu Erik, Turóczi Martin

2022 április-májusának 
minden szerdájára, össze-
sen nyolc alkalomra hir-
dettük meg Litéren az Ertl 
Pálné Művelődési Házban 
megrendezésre került kö-
zel-keleti ütőhangszeres 
m ű h e l y s o r o z a t u n k a t , 
amelyre elsősorban 14 éves 
kor feletti résztvevőket 
vártunk nagy szeretettel, 
zenei előképzettségtől füg-
getlenül, akik az örömdo-
boláson túl elmélyedni 
vágytak az orientális rit-
musokban. A program a 
Veszprém–Balaton Európa 
kulturális fővárosa 2023 
támogatásával jöhetett lét-
re, a Pajta Program kereté-
ben.

A résztvevők megismer-
kedhettek a Közel-Kelet és 
a Balkán egyik legnépsze-
rűbb ütős hangszerével, a 
darbukával. Jellegzetessé-
ge, hogy bár egy serleg ala-
kú dobról van szó, az orien-
tális ütéstechnikák lehető-

vé teszik a rajta való 
szofisztikált játékot. Több 
mint 10 éve foglalkozom a 
darbukajáték tanításával, 
s célul tűztem ki az orientá-
lis ütőhangszerek népsze-
rűsítését, így nagy örömöt 
jelentett számomra, hogy 
egy nagyon lelkes 15–20 
fős csapat gyűlt össze, 

akik, bár zömében felnőt-
tek, illetve családos embe-
rek, megoldották, hogy 
mindennapi teendőik mel-
lett az alkalmak nagy ré-
szén jelen tudjanak lenni. 
Litérről, Veszprémből, a 
környező településekről és 
a Balaton partjáról is ér-
keztek résztvevők, elmon-

dásuk szerint élvezték a 
folyamatot és várják a foly-
tatást. A dobolás kimondot-
tan jó stresszlevezető, s a 
gyakorlás közben a min-
dennapi problémáink egy 
kicsit háttérbe kerülhet-
nek. Ha mindez egy jó tár-
saságban történik, ahol 
megtapasztalhatjuk, hogy 

elvárások nélkül fejlődhe-
tünk, azt hiszem, hiánypót-
ló élményben lehet ré-
szünk.

A tanuló darbukajátéko-
saink többségével azóta is 
találkozom más közösségi 
„együttzenélős” eseménye-
ken, s vannak, akik további 
erőfeszítéseket tesznek a 
dobolás élményéért és a 
hangszeres játékban való 
fejlődésért.

Litéren június közepétől 
augusztus elejéig folytató-
dik a darbukás műhelyso-
rozat kezdő II. szintű öröm-
dobolással, amelynek te-
matikájában az előző nyolc 
alkalom ritmusainak gyor-
sabb átismétlése történt, 
illetve ezek továbbgondolá-
sait ismerhetik meg a 
résztvevők; így szeretettel 
várjuk a lelkes és elszánt 
kezdőket és azokat, akik 
már tudják, mi fán terem a 
darbuka.

 n FRANCZIA DÁNIEL

Közel-keleti ütőhangszeres műhely indult Litéren


