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„Aki iskolát épít, a jövőnek épít” – szól a mondás, és mi azzal a közös elha-
tározással vágtunk bele egy új iskolaépület tervezésébe, közösen a Szedlák 
Attila polgármester úr vezette akkori képviselő-testülettel, hogy szeretnénk: 
legyen jövője településünknek. Mert látva a településen élő családok gyer-
mekvállalási kedvét, már évekkel ezelőtt bizonyos volt, hogy nemcsak az 
óvodát, nemcsak a bölcsödét, hanem az iskolát is bővítenünk kell.

Az iskola bővítésének ter-
vezése 2016-ban egy egyházi 
iskoláknak kiírt pályázattal 
kezdődött. A falu vezetésével 
közösen adtuk be pályáza-
tunkat, ami bár minden 
pályázati fordulón át-
ment, végül forráshi-
ány miatt nem kapott 
támogatást. 2016 és 
2021 között több tervet 
is készítettünk az iskola bő-
vítésére, de ezekre végül 
nem lett szükség. 2020. októ-
berében, Dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő úr 
biztatására és közbejárásá-
val, eljutottunk Gulyás Ger-
gely Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter úrhoz, akivel 
ismertethettük iskolabővíté-
si terveinket. Miniszter úrnál 
tett látogatásunkat pedig si-
ker koronázta, mert Magyar-
ország Kormánya előbb 31 

millió forinttal az új iskola-
épület elkészíttetésének ter-
veit, magát az építkezést pe-
dig 1,2 milliárd forinttal tá-
mogatta. 

A 2020 októbere és 2022. 
októbere közötti kétéves idő-
szak szomorú történetét nem 
szeretném újra felidézni. Le-
gyen elég annyi, hogy az új 
iskolaépület régen állhatna 
már, ha azt a támogatást, 
amit a Szedlák Attila polgár-
mester úr vezette képvise-
lő-testülettől megkaptunk, 
azt az új, azóta megbukott 
polgármestertől is megkap-
hattuk volna. De Isten hatal-
masabb minden emberi ki-

csinysségnél! Így ezt az idő-
szakot is magunk mögött 
hagyhattuk, és a második, 
immár eredményes közbe-
szerzés lezárulása után, 

2022 szeptemberének 
közepén elindulhatott 
végre az iskolaépítés!

2022. október 28-án, 
délután 14:00 órakor 
pedig, ünnepélyes ke-

retek között letehettük a 1.123 
négyzetméteres, kétszintes, 
új iskolaépület alapkövét. Ün-
nepségünket megtisztelte 
Steinbach József püspök úr 
vezetésével a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület el-
nöksége, Dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő úr. 
Együtt adtunk hálát települé-
sünk polgáraival, iskolánk 
tanáraival és dolgozóival, va-
lamint iskolapolgárainkkal 
és szüleikkel. Megható, szép 

és történelmi pillanat volt ez 
nemcsak iskolánk, hanem re-
formátus gyülekezetünk és 
településünk életében is!

Az iskola új épületének 
alapkövébe a következő szö-
veget helyeztük el: „Aki isko-
lát épít, a jövőnek épít”. A Lité-
ri Református Általános Isko-
la ezen épületrészének terve-
zése és építése, melynek 
alapkövét a református isko-
la újraindításának tizen-
egyedik évében, az Úr 2022. 
esztendejének október havá-
nak 28. napján tettük le, ezzel 
a szándékkal indult. A zsoltá-
rossal együtt valljuk: „Ha az 
ÚR nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők.” (Zsol-
tárok 127,1.) Ezekben a vész-

terhes időkben mi Istenben 
reménykedünk. Ezért azzal 
az imádsággal a szívünkben 
emeljük ezt az épületet, a jö-
vendőnek és Litér mindenko-
ri közösségének, hogy azért 
könyörgünk: „Legyen velünk 
Istenünknek, az Úrnak jóin-
dulata! Kezeink munkáját 
tedd maradandóvá, kezeink 
munkáját tedd maradandó-
vá!” (Zsoltárok 90,17.) SOLI 
DEO GLÓRIA! EGYEDÜL IS-
TENÉ A DICSŐSÉG!

Reméljük, hogy jövő ősz-
szel, a már megépült új is-
kolaépület átadásáról adha-
tunk majd hírt a Litéri Hír-
mondó hasábjain! 

Szabó J. Róbert  
esperes-lelkipásztor 

Aki iskolát épít, a jövőnek épít

Letehettük az iskola új szárnyának alapkövét

Gratuláció!
Litér Község Önkor-

mányzata Képviselő-tes-
tülete október 12-i ülésén 
(180/2022.(X.12) LKt. ha-
tározatával) Litéri Tánco-
sok Baráti Köre Egyesület 
részére a „Litér Községért” kitüntetést adományozta.

 A Litéri Szárazág Néptáncegyüttes az elmúlt 30 
esztendő során kiemelkedő példát állított mind Litér 
lakossága, mind a térség számára. A tánc tiszta sze-
retete és öröme kovácsolta össze, és tartja ma is össze 
elkötelezett tagjait. Szétaprózódó világunkban valódi 
kincset jelent, ha felnőtt emberek szabadidejüket egy-
másért, egy közösségért, és ezáltal mások örömére is 
nemes célokért áldozzák fel.
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Litér Község Önkormányzata október 26-án 
tartotta a Közmeghallgatást az Ertl Pálné Mű-
velődési Házban. Ennek keretében került sor a 
polgármesteri tájékoztatóra, melyben Osváth 
Örs összefoglalta az elmúlt időszakban végzett 
munkát, az eredményeket. 

Emlékeztetett arra, hogy 
az előző képviselő-testület 
2021. nyarán úgy határozott, 
hogy nem tud együttműködni 
a megválasztott polgármes-
terrel, ezért feloszlatta ma-
gát. A pandémiás időszak mi-
att az időközi önkormányzati 
választás megtartására 2022. 
június 26. napján került sor. 
Tehát a jelenlegi képvise-
lő-testület mintegy fél éves 
működést tudhat maga mö-
gött az idei évben. 

Befejeződött a Magyar 
Falu Program keretében tá-
mogatott óvodaudvar fejlesz-
tése, az átadásra június 30-án 
került sor. A program kereté-
ben az óvoda új udvari ját-
szóeszközöket kapott, melyet 
a gyerekek örömmel vettek 
birtokba miután augusztus 
11-én az udvar tereprendezé-
se és füvesítése befejeződött. 
A zöldfelület növelés és egy-
ben a gyerekeknek árnyék 
biztosítása érdekében korai 
juharfa került telepítésre. Az 
óvoda fejlesztése tovább foly-
tatódott, a szülők segítségé-
vel társadalmi munkában 
megújult a régi kerítés, mely-
hez az önkormányzat biztosí-

totta a szükséges alapanya-
gokat. Ezen felújítás mellett a 
kerítés kőműves munkái is 
befejeződtek. Az udvar új ivó-
kutat is kapott, valamint a az 
óvoda előtti aknafedelek cse-
rélésre kerültek. A gyerekek 
biztonságosabb intézménybe 
való bejutása, és a szülők gép-
járművel történő megállásá-
nak biztosítása érdekében 
úgy határozott a testület, 
hogy az Álmos utca irányából 
az Előd utcáig egyirányúsítja 
az Árpád utcát. Az intézmény 
oldalán levő csapadékvíz el-
vezető árok további lefedésé-
vel nagyobb területen lehet 
biztonságosan megállni.

Hangsúlyozta a község pol-
gármestere, hogy program-
jukban szerepelt a lakosság-
gal való aktívabb kapcsolat 
tartás, ennek érdekében júli-
us 14-én délután polgármes-
teri fogadóórát tartott, októ-
ber 11-12-én délután pedig 
képviselő-társaival együtt ut-
cafórumra várták a lakossá-
got. A lakossággal való köze-
lebbi kapcsolat teremtését 
szolgálta az almavásár meg-
szervezése, és annak kiosztá-
sa a hivatal előtt. A lakosság 

széleskörű tájékoztatása ér-
dekében megkezdődtek a 
képviselő-testületi és bizott-
sági ülések közvetítései. 

Július 22-23. napján került 
megtartásra a Mogyorósi Na-
pok rendezvény, mely a kö-
zösségépítés célját szolgálta, 
lehetőséget adva a litéri pol-
gároknak, hogy rég nem lá-
tott ismerősökkel, barátokkal 
találkozzanak, és együtt szó-
rakozzanak.

A település üzemeltetését 
segítő eszközbeszerzési pá-
lyázat keretében július 26-án 
megkötésre került a szerző-
dés a 15 millió Ft-os munka-
gép és kiegészítők beszerzé-
sére. Az eszközök már meg is 
érkeztek a településre. 

Litér 2020-ban csatlakozott 
a Veszprém-Balaton 2023 Eu-
rópa kulturális fővárosa 
programhoz, melynek kereté-
ben július 27-én elkészült a 
művelődési ház teraszának 
felújítása, mint új Kultkert 
színtér. A szintér már helyet 
adott és ad a program soroza-
ton belül kisebb kamara zenei 
előadásoknak és művészeti 
előadásoknak. A programot 
szeretnék 2023-ban is folytat-
ni, ezért az Önkormányzat 
pályázatot kíván benyújtani a 
2023. évi programokra.

Július 27-én a Tass utcai 
útszegély javításával megkez-
dődtek település útjainak ja-
vítási munkái, melyek szep-
tember 9-én az Álmos utca – 
72. sz. főút kereszteződésé-
ben lévő csapadékvíz elvezető 
rács helyreállítási munkái-
val, valamint a József Attila 
utcai gyalogosátkelőhelynél 
lévő térburkolatú járda hely-
reállításával folytatódtak.

A település közvilágításá-
nak korszerűsítése 2002-ben 

valósult meg, az elmúlt 20 év-
ben jelentős fejlesztés nem 
történt a közvilágítási rend-
szerben, csak karbantartási 
munkákat kerültek elvégzés-
re. Az energiaválság egyre 
energiatakarékosabb műkö-
désre ösztönzi az önkor-
mányzatokat, így ezen gondo-
lat jegyében elkezdték fel-
mérni a közvilágítási rend-
szerüket, és lehetőség szerint 
energiatakarékosabb, kor-
szerűbb eszközöket szeretné-
nek beszerezni, mely beszer-
zési árairól jelenleg tájéko-
zódnak. Az energiatakaré-
kosság érdekében nem csak a 
villamosenergia, de a gáz te-
kintetében is vizsgálják a le-
hetőségeiket. 

Az előző ciklusban benyúj-
tott Magyar Falu Program 
keretében elnyert támogatási 
összegből megépítésre került 
a régi temető kerítése. Az 
Eperfa utcában a temető mel-
lett kivágott fák pótlására 7 
db fehér eperfát rendeltek 
meg, melynek elültetéséhez a 
lakosság támogató segítségét 
kérte a polgármester. Megem-
lítette továbbá, hogy a Kende-
resi úton ennél lényegesen 
több fát fognak elültetni, 

melyhez szintén várják a la-
kosság segítségét.

Az azóta eltelt időben a kö-
zös faültetések meg is történ-
tek, közel 100 db dió és man-
dulafa került elültetésre. 

Az újonnan felállt képvise-
lő-testület fontosnak tartja, 
hogy minél több megnyíló pá-
lyázathoz csatlakozzon, en-
nek szellemében nyújtott be 
pályázatot a Népi Építészeti 
Program kiírására Magtár 
épület tetőzet felújítására.

A Közmeghallgatáson elfo-
gadta a Képviselő-testület a 
közrendről és közbiztonság-
ról szóló beszámolót, vala-
mint hosszasan tárgyaltak a 
települési víz és szennyvíz 
szolgáltatás vagyonával kap-
csolatos ügyről, elfogadták a 
Bakonykarszt Zrt. műszaki 
igazgatójának tájékoztatását 
és a tárgyalásokat a jövőben 
folytatni fogják. 

Győrfi H. Marianna

Tájékoztatás az önkormányzat idei munkájáról

Haladunk  
a korral! 
Örömmel értesítünk min-
denkit, hogy Litéren csoma-
gautomata került beüzeme-
lésre, amit már lehet is használni. Az automata a Községhá-
za mögött helyezkedik el. A Packeta térképén is fel van 
tüntetve már, kiválasztható. A csomagok átvétele sokkal 
kényelmesebb, amennyiben az automatába kérjük. Így 
nem kell a futárhoz alkalmazkodni, hanem például este is 
felvehetjük/elhelyezhetjük a csomagot és nem utolsó sor-
ban egy apró lépést teszünk a környezettudatosság felé is.

Immánuel
Amikor az ember megszólítja Istent, valahogy úgy kép-

zeli el Őt, mint Aki fent lakik az égben, nagyon messze és 
távol mindattól, amiben mi élünk. Néha úgy tűnik, olyan 
messze, hogy már nem is látja az életünket szorongató 
problémáinkat. Ezért nem érkezik a várva várt csoda, nem 
változik meg helyzetünk, nem oldódnak meg gondjaink. 

Ezen a karácsonyon is úgy tűnik, mintha Jézus egy na-
gyon távoli galaxis, egy nagyon távoli múlt itt maradt em-
léke lenne. Akit egy elavult Könyv őrzött meg a számunk-
ra. Jézus egyszer eljött és megszületett. De mi közöm van 
nekem ehhez, aki itt és most élek? És Adyval együtt sóhaj-
tunk: „Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság 
szállna a világra.”

Karácsony története is egy bizonytalanságában vergő-
dő emberről szól, aki tanácstalan és nem tudja mit tegyen. 
Szembe találta magát egy helyzettel, amit képtelen jól fel-
oldani: mit kezdjen jegyesével Máriával és annak születen-
dő gyermekével? Csalódott, dühös, megalázva és becsapva 
érzi magát. Ebben az emberileg kilátástalan helyzetben 
érkezik hozzá az angyal, akinek megjelenése és jelenléte 
nemcsak Máriát menti föl, nemcsak Józsefnek ad vigaszt 
és bátorítást, hanem egyértelműsíti azt is, hogy az a meg-
születő gyermek egy jel! Annak kinyilatkoztatása, hogy 
Isten nem fordított hátat nekünk, hanem Krisztusban 
szüntelenül jelen VAN, ahogy az angyal hirdeti: „Mindez 
pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott 
a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és 
Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az 
Isten.” (Máté 1,22-23.)

Az angyal szavai egyetlen mondatba sűrítik karácsony 
üzenetét: Velünk az Isten! Nem néha-néha, nem talán, nem 
érzésünk szerint, nem majd a jövőben valamikor, hanem 
most és folyamatosan: Velünk az Isten!

Mi ebben számunkra a vigasztaló? Egyszerűen az, 
hogy a GYERMEK, akit azon az első karácsonyon ne-
künk ajándékozott a jóságos Isten, Úr mindenekfelett. 
Aki hatalmas erejével maga alá gyűrte azokat a roppant 
hatalmakat, akik bennünket szorongatnak! S az, aki 
erre képes volt, hogyne tudna győzedelmeskedni éle-
tünk minden gondja, problémája felett? Azok felett a 
dolgok felett, amik bennünket szorítanak, bennünket 
keserítenek, amik a mi mindennapjainkat árnyékolják 
be fenyegetéseikkel!  

Velünk az Isten! Lehet, hogy ebből most nem érzel sem-
mit! Lehet, hogy úgy érzed elhagyott téged, hátat fordított 
neked, vagy talán azt, hogy ellened van inkább, mint veled. 
Olyan ez, mint mikor az égboltot súlyos felhők takarják, 
amiktől nem látod a Napot. De a felhők fölött mindig ragyog 
a Nap! Lehet, hogy nem látod Isten szeretetét a felhőid mi-
att, de azok mögött ott van Ő!

Karácsony egyik legnagyobb üzenete ez: Velünk az Is-
ten! Nem ellenünk, velünk! A hétköznapokban is! A mély-
ségeinkben is! Az örömeinkben is! Már csak egy kérdés 
maradt: mi az Istennel vagyunk-e? Miért vádolod az Istent 
azzal, hogy elhagyott téged, amikor valójában sohasem 
bíztad rá önmagad? Miért várod azt, hogy megmutassa 
magát, szeretetét és irgalmát az életedben, ha te továbbra 
is idegenként kezeled, és nem is akarod, hogy köze legyen 
hozzád? Az Úr csodásan működik, De útja rejtve van… 
Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág. Bimbója bár 
igénytelen, Pompás lesz a virág. Ki kétkedőn kutatja őt, 
Annak választ nem ád, De a hívő előtt az Úr Megfejti önma-
gát. Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul: Ke-
gyelmet rejt, s belőle majd Áldás esője hull. Bízzál az Úr-
ban, rólad ő Meg nem feledkezik, Sorsod sötétlő árnya közt 
Szent arca rejtezik. 

Szabó J. Róbert esperes-lelkipásztor

Kicsit másképpen szervez-
tük meg az idei évben a Már-
ton napi hagyomány ápolá-
sát. Projekt hetet tartottunk, 
így hosszabban tudtunk elő-
készülni, hangolódni a jeles 
eseményre. A csopor-
tokban az óvó nénik 
olyan tevékenységeket 
szerveztek, melyek a 
hagyománnyal szoro-
san összekapcsolód-
nak. Barkácsoltak, éne-
keltek, elmesélték a 
gyermekek nyelvére le-
fordítva, milyen törté-
net kapcsolódik ehhez a 
néphagyományhoz.

A hét második napjá-
ra interaktív zenés déle-
lőttöt szerveztünk, 
amely az alkalomhoz 
kapcsolódott. Gyerme-
kek, felnőttek mindany-
nyian együtt az udva-
ron énekeltünk, táncol-
tunk. A Répa, Retek duó fer-
geteges hangulatot terem-
tett, öröm volt látni, hogy a 
gyermekek aktívan vettek 
részt, nagyon jól érezték ma-
gukat a programon.

Hosszú egy hetes előké-
szület előzte meg a sikeres 
napot. Pénteken aztán elér-
kezett a várva várt nap, ami-
kor egy őszi játszóház kere-
tében gyermek és szülő 

együtt barkácsolhatott, lám-
pást készíthetett az esti felvo-
nulásra. Úgy gondoljuk, nem 
lenne teljes az ünnep kreatív 
délután nélkül, ahol az alko-
tás örömét együtt tapasztal-

hatja meg a gyermek a szülő-
jével. Minden csoport a saját 
óvó nénijével, dajka nénijével 
együtt készíthette el a Már-
ton napi lámpását. A bölcső-
déseket is meghívtuk, ők is 
aktívan vettek részt a prog-
ramban. 

A sok sok előkészület ered-
ményesnek bizonyult, hiszen 
nagyon sok szülő vett részt a 
közös délutánon. 

Szent Márton fényei bera-
gyogták a Csivitelő Óvoda és 
Bölcsőde udvarát. A fény a 
lámpások meggyújtásával 
egyre növekedett, mígnem 
egy hosszú fényfüzérré állt 

össze. Kicsik és nagyok 
énekelve vonultak Litér 
utcáin Szent Márton 
ünnepének örömét hir-
detve a község lakosai-
nak.

A piactérre érve kis 
műsorral kedveskedtek 
a gyerekek, melyet Cso-
mor Farkas Erika óvó 
nénink a tehetségfej-
lesztő csoportjával 
adott elő a nagyközön-
ségnek.

A konyhai dolgozó-
inknak köszönhető-
en meleg citromos 
teával és zsíros ke-
nyérrel kínáltuk ven-
dégeinket.

Köszönjük a sok segítsé-
get a szülői munkaközös-
ségnek, szülőknek, akik 
aktívan segítettek a prog-
ram lebonyolításában.

Szeretnénk a jövőben ezt a 
hagyományt óvodánkban 
minden évben hasonló kere-
tek között, új ötletekkel bőví-
teni, színesíteni.  

Radovicsné  
Hornyák Marianna

„Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én”

Márton napi vigadalom Óvodánkban

Megelégszünk a „kellemessel”, vagy  
Áldott Karácsonyt szeretnénk?

Egy nagy ünnep alkalmá-
val jókívánságainkat fejez-
zük ki a másik ember felé. 
Elterjedt köszöntés: „kelle-
mes ünnepet”. Azonban ha 
jobban bele gondolunk, mit is 
ünneplünk Karácsonykor, 
nagyon furcsa ez a megfo-
galmazás! Kellemes?

A szeretet ünnepe, ahogy 
sokan mondják. De milyen 
szeretet? A szeretet megtes-
tesülése, így pontos a mon-
dat. Isten szeretetének meg-
testesülése Fia, Jézus Krisz-
tus által. Akkor szép az ün-
nep, ha azt szeretettel ün-
neplik, együtt a családta-
gok, vagy a közösség. Ez a 
szeretet Istentől való. Önma-
gunktól erre képtelenek len-

nénk. Sőt, hányszor előfor-
dul, hogy éppen azokkal 
szemben vagyunk szeretet-
lenek, akiket pedig szere-
tünk. Az egész földi életünk 
a szeretet nagy iskolája. Eh-
hez hozzá tartozik, hogy 
meg kell tanulnunk megbo-
csátani, és bocsánatot kér-
ni. Isten nekünk megelőlege-
zi ezt, hiszen pontosan Jé-
zus születése, és későbbi 
halála és feltámadása által 
tudunk bocsánatot kérni, és 
megbocsátást kapni Tőle.

Milyen ünnepre vágyunk? 
Békés, boldog, meghitt. Mit 
teszünk meg azért, hogy 
tényleg ilyen legyen? Szüle-
tésnapot az ünnepelt nélkül 
nem lehet megünnepelni. Így 

ne feledkezzünk meg Kará-
csonykor arról, hogy Jézus 
születését, születésnapját 
ünnepeljük. Boldoggá tesz-
nek minket az ajándékok, de 
a legnagyobb ajándék Ő 
maga. Tőle kapjuk meg az 
igazi békét ebben a békétlen 
világban! Ezt a békét azon-
ban első sorban önmagunk-
ban kell megteremteni.

Szívből kívánom minden-
kinek, hogy legyen békés, 
meghitt és áldott a Karácso-
nya! Ne elégedjünk meg a 
kellemessel!

Kegyelmekben megélt Ün-
nepet, és Isten áldásában 
gazdag, Boldog Új Évet kívá-
nok!

Szeretettel: Norbert atya
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Nagyszabású gálaműsoron ünnepelte 30 éves születésnapját a Zöldág 
szenior csoportja, a Szárazág Néptáncegyüttes. Jelenlegi és volt tánco-
saink, kicsinyek, nagyobbacskák, ifjak és régebb óta fiatalok, családjaikkal, 
barátaikkal együtt ünnepeltek. E jeles alkalomból, az igen megtisztelő 
„Litér Községért” kitüntetést vehettük át. Hálás szívvel köszönjük! 

Így kezdődik egy hivata-
los beszámoló, és folytatód-
na, hogy 30 évvel ezelőtt a 
Zöldág lelkes szülői csapa-
ta gyermekeiket meglepve 
megtanulta és óriási siker-
rel előadta az egyik ko-
reográfiát… Mára, már az 
aranyminősítéssel rendel-
kező, a szenior csoportok 
országos élmezőnyében 
lévő néptáncegyüttes, a 
Kárpát-medence egyik leg-
rangosabb néptánc talál-
kozóit szervezi Litéren.

Most azonban itt, Kará-
csony küszöbén egy kicsit 
más, kicsit bensőségesebb 
oldaláról szeretnék bemu-
tatni a közösséget.

Hogy lehet megfogalmaz-
ni 30 év történését? Mi is az 
a Szárazág? Kik, milyen 
emberek alkotják? Miért 
fontos számukra, hogy he-
tente a munka és a szürke 
hétköznapok fáradalmai 
után összegyűljenek? Pró-
báljanak ifjak módjára, ren-
dezvényeket szervezzenek? 

Megkérdeztük tőlük: 
Próbálom megfogalmaz-

ni a bennem kavargó érzé-
seket mondja Ildikó.

– A Szárazág nem „csak” 
egy tánccsoport, ahova 
csak azért járok társaim-
mal együtt, mert táncolni 
szeretek. Egy olyan cso-
port, melyben a tagok fi-
gyelnek egymásra, ahol 
minden egyén számít. Egy 
„mentsvár” a rohanó vilá-
gunkban, egy olyan össze-
fogó közösség, mely nem 
csak befogad, de megtart 
is. Olyan emberi értékek 
adódnak át, mint az igaz 
barátság, lelki támasz, se-
gítségnyújtás, a hagyo-
mánytisztelet és ápolás; az 
egyén elfogadása, vala-
mint sok-sok vidámság. A 
Szárazág mondhatom, 
hogy a második családom.

– Igen, én is így érzek.  A 
második otthonom ez a kö-
zösség – mondja Angella.

– Számomra a Szárazág 
az életem nélkülözhetetlen 
része – veszi át a szót Mari-
anna.  Ha boldog vagyok, 
ha szomorú, nem számít, 
mert a tánc, a társaság ma-
gával ragad és szárnyalok. 
Feltölt, lelazít, és az ember 
lánya elhiszi, hogy létez-
nek csodák!

– Csodák!? Emlékeztek 
mikor megkérdeztem ta-
valy év végén, hogy esetleg 
„a Szárazág csapatában 
elférne e még egy göcsör-
tös ág?” – kérdezi Ákos. – 
Most már tudom, MEGTA-
LÁLTAM! A Szárazág csa-
pata a jókedv és a feltöltő-
dés forrása számomra!

– Igen-igen. Ezzel én is 
így vagyok. – helyesel Babi. 
Egy-egy fizikailag és szel-
lemileg is fárasztó nap után 
sokszor úgy érzem, már 
senkire és semmire nincs 
erőm. Este beesek a próbá-
ra, megszólal a népzene, és 
teljesen magával ragad…

És közben - amire egész 
nap nem volt időm- fogom 
életem párjának a kezét, 
morgolódok, ha rosszul lép, 
de boldog vagyok, hogy 
együtt táncolhatok vele. 

– Tánc nélkül lehet élni, 
de nem érdemes! A Szára-
zág összetartó közössége 
mindig kirángat a komfort 
zónából és a közös tánc 
vagy munka élményekkel 
jutalmaz – folytatja Júlia.

A Szárazág és a tánc egy 
életérzés. E kettő nélkül 

nem érdemes élni. Egy 
ilyen nagyszerű közösség 
tagjaként lenni felemelő – 
mosolyodik el Erzsó.

Nekem az őszinte, önzet-
len szeretet jut eszembe el-
sőre – mondja Niki - hálás 
vagyok, hogy annak idején 
Sancira esett a választás, 
hogy vegye át ennek a Csa-
ládnak a „vezetését”! Álta-
la rengeteg szeretetet, 
Nagymamát és Nagypapát 
kaptak a gyerekeink!

Igen, hiszen a zöldágas 
gyermekeink legcsodá-
sabb példaképei vagytok - 
(vagyunk) – helyesel Zsu-
zsi is.

Jönnek az emlékek, a sok 
közösen megélt élmény. 
Egyik történet hozza a má-
sikat, és mi hol sírunk, hol 
nevetünk, hol sírva neve-
tünk. Igen, jó Szárazágas-
nak lenni! Hálásak va-
gyunk ezért a közösségért! 
A Zöldág-Szárazág nagy 
családjáért.

– Míg papírra vetem e so-
rokat, elmorzsolok pár 
meghatódott könnycseppet,  
és egy zsacskó mézes-
puszedlit. De se baj, majd az 
esti próbán letáncolom. És 
ha nem?  Az sem baj. Mert 
Mici mackó szavaival élve – 
nem vagyok kövér, csak sok 
bennem a szeretet. És Sanci 
is azt mondta, legalább any-
nyira szereti a csapatot, 
mint a mézespuszedlit – Va-
jon tényleg szereti? 

Kedves Olvasó! Kívánjuk 
neked is, hogy megtaláld 
azt a közösséget, ami a te 
második otthonod. Hidd el, 
egy baráti közösség a mai 
világban kincset ér!

E gondolatokkal kívá-
nunk áldott adventet, és 
egyben hívunk és várunk 
DECEMBER 18-ÁN, a ZÖL-
DÁG KARÁCSONYRA!

Éljük meg együtt az ün-
nepet!  

Szeretettel: Anita és  
a Szárazágasok!

30 éves a Szárazág baráti közössége

„Mindenütt jó, de legjobb itthon!” 

Szeretet, öröm, boldog-
ság… A Zöldágasok szüle-
ikkel, barátainkkal báloz-
tak a 28. Katalin bálon, a 
Zöldág támogató bálján. A 
jó hangulatról a Rulett ze-
nekar gondoskodott, míg a 
finom falatok a Mogyorós-
hegy Vadásztársaság jóvol-
tából kerültek az asztalra. 
A Zöldágas gyerekek gyö-
nyörű báli ruhákba öltözve 
nyitották meg a táncot, ezt 
követően a megható szü-
lő-gyerek keringő követke-
zett. A bálozók tombola je-
gyek vásárlásával támogat-
hatták az egyesület tevé-
kenységét. 

„Mit jelent nekünk a Kata-
lin bál? Nem könnyű megfo-
galmazni, papírra vetni. Ez 
az esemény megmutatja 
gyermekeink számára, ho-
gyan lehet csinosan felöltöz-
ve, partnerrel az oldalukon, 
kulturáltan szórakozni. 
Ezen az estén minden fiú iga-
zi hercegnek és minden lány 
igazi hercegkisasszonynak 
érezheti magát. Kizökkent a 
mindennapok problémáiból, 
nem rohanunk sehová, hi-
szen igazi báli hangulat van: 
zene, tánc, vacsora, tombola, 
fotózás, jó hangulat, nevetés, 
család, barátok. A gyerekek 
nyitótáncát izgatottan vár-

juk és mi, szülők büszkén, 
meghatódva nézzük őket, mi-
lyen gyönyörűek, mennyire 
ügyesek. Ez az érzés pedig 
felbecsülhetetlen! Köszön-
jük!”  - Vargáné Schmidt 
Kriszta és családja

„A Katalin bál számunkra 
elhozta az idő körforgását. A 
gyermekek tánca megeleve-
nítette az ifjúság éveit, őszin-
te öröm és büszkeség látni, 
ahogy a saját gyermekünk és 
annak társai boldogan tán-
colnak, mellette persze gyö-
nyörűek is.” – Nagyné Mustos 
Melinda

„Számunkra az idei volt az 
első olyan Katalin bál, mely-

nek nyitó táncában a gyere-
keink részt vettek. Hihetetlen 
érzés volt látni őket végig su-
hanni a táncparketten. A szü-
lő-gyermek keringő egyszeri 
és megismételhetetlen csoda 

volt. Köszönjük az élményt, 
nagyon hálásak vagyunk 
érte!”– Osváth Mónika 
Csiszárné Baranyai Anita, 

a Zöldág Kulturális 
Egyesület elnöke

A Zöldág huszonnyolcadik Katalin bálja
Idén húsz CAN-C kategó-

riás kettes fogathajtó ver-
senyen vett részt a Völgye-
si team csapata, összesen 
öt megyében. Ebből hat 
megmérettetés volt Veszp-
rém megyében, értékes 
bajnoki pontokért. A hatból 
öt helyszínen a legjobb 
Veszprém megyeiként vé-
geztünk. Minden megye 
rendez saját bajnokságot, 
és az első három helyezett-
je kvalifikálódik az ősszel 
megrendezésre kerülő or-
szágos döntőre. Veszprém 
megyei bajnokként érkez-
tünk október elsején Sár-
keresztúrra, az idei orszá-
gos döntő helyszínére. 19 
megye 57 legjobb hajtója 
mérte össze tudását, az or-

szágos bajnoki címért. A 
szemerkélő eső és a mély 
talaj feladta a leckét az 
amúgy is döntőhöz mérten 
nehéz pálya leküzdéséhez. 
Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, hogy 36. indulóként mi 
voltunk az első hibátlanok. 
A délutáni körben szintén 
sikerült hibátlant hajta-
nunk, öt másik hajtóval 
egyetembe. Jöhetett az ösz-
szevetés, a végső sorrend 
eldöntéséért. Ezen a napon 
nem tudtunk rontani, egy 
újabb hibátlan pályával 
mindössze három másod-
perccel elmaradva a legy-
gyorsabbtól, a második he-
lyezésig szárnyalt a fogat.

Országos bajnokság 
ezüstérmesei lettünk!

A jövőről és az utánpótlás-
ról sem feledkezünk meg, és 
a csikónkkal rendszeresen 
járunk alacsonyabb kategó-
riájú amatőr versenyekre is. 
Itt a lányoké a főszerep, 
Kozó Virág és Kernusz Fan-

ni hozza a szép eredménye-
ket, az egyébként amatőr-
nek igencsak nem mondha-
tó mezőnyben.

Szeretnék még köszöne-
tet mondani Mester Gyulá-
nak, aki a hintó szerelésé-

ben, és fejlesztésében nél-
külözhetetlen segítség. A 
segédhajtónak Kozó Virág-
nak, aki az összes verse-
nyen segédkezett, Fanni-
nak és Natinak a felkészülé-
sekben nyújtott kitartó 
munkájukért. Valamint 
Csiszár Csabának, és Káro-
lyi Gyurinak a területekért, 
ami nélkül nem tudnánk lo-
vazni. Továbbá az összes li-
téri lakosnak, akik elviselik 
a lódobogást, és az esetle-
ges időnkénti forgalmi fen-
nakadást.

És végül, de nem utolsó 
sorban a lovainknak, Szik-
lának, Szenátornak és Ran-
gosnak a szívvel, lélekkel 
végzett munkájukat. 

Völgyesi Balázs

Fogathajtás országos bajnokságban: ezüstérem!

Litér község 2022-es jubileumi előadásainak 
és programjainak sorát az egykori litéri sző-
lőtermesztés és borkultúra jegyében zártuk. 
Községünk 1082-es első írásos említésének 
940. és 1732-es újraalapításának 290. évfo-
rulójára szervezett rendezvényei egyúttal 
Litér 2023-as, Veszprém-Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa programsorozatának részét 
képezték.

A mára elfeledett, de 
egykor nagy jelentőségű 
litéri szőlőhegyek és sző-
lősgazdáik előtti tisztele-
tadásra legutóbb 
2017-ben került 
sor, amikor is a 
litéri Nyugdí-
jas Klub egy 
több, mint 350 
éves hordóval 
és emléktáblá-
val állított em-
léket a termelői 
piac bejáratánál. Az em-
léktábla Mangra László li-
téri fafaragó munkája, 
amely Litér község törté-
nelmi pecsétjét ábrázolja, 
melyben szőlőtőke is látha-
tó.

Idén, az 5 évvel ezelőtt 
megkezdett munka folyta-
tásaként helytörténeti 
előadásra és két emléktú-
rára került sor az Ugri-he-
gyen, valamint a Papvá-

sári-szőlőhegyen. Az előa-
dást október 27-én Fekete 
Tamás történész tartotta 
az Ertl Pálné Művelődési 

Házban. Bemutatta Li-
tér közel 2500 éves 

szőlőhegyeit, me-
lyek csak a XX. 
század második 
felében kezdtek 

hanyatlani, el-
pusztulni. A ré-
gészeti feltárá-
sok bizonyítják, 

hogy a ma Litér különálló 
külterületét alkotó Papvá-
sár-hegyen egy vaskori 
kelta település létezett kö-
zel 2500 évvel ezelőtt. Az 
országos jelentőségű vas-
kori kelta leletek mellett 
biztosak lehetünk az otta-
ni vaskori szőlőtermesztés 
létezésében is, hiszen a 
kelták voltak az elsők a 
Kárpát-medencében, akik-
nél virágzott a szőlőterm-

esztés és a borkultúra. A 
kelta kultúrában a bornak 
rituális szerepe is volt, és 
még kereskedtek is vele. A 
kelták után a római villa-
gazdaságokban foglalkoz-
tak magasfokú szőlőterm-
esztéssel és borkereskede-
lemmel, Litér területét két 
hatalmas villagazdaság is 
érintette. A középkorból 
pedig már írott források, 
oklevelek tanúskodnak Li-
tér gazdag szőlőiről, mely-
nek bevételeit a földesurak: 
a veszprémi püspökök és a 
helyi Lythéry nemesi csa-
lád tagjai többször nemes 
célokra ajánlották. A török 
háborúk során a falu el-
pusztult, de a szomszéd fal-
vak lakói tovább folytatták 
a szőlőhegyek művelését. 
Az újkori falu 1732-es újjá-
születésekor pedig a mező-
szentgyörgyi nemes köz-
birtokosok külön kedvez-
ményekkel támogatták az 
új szőlők telepítését, így 
Litér 1733-ban készült falu-
pecsétjén is ábrázolták a 
szőlőtőkét. Egészen a XX. 
századig a Papvásár-hegy 
és az Ugri-hegy voltak Li-
tér szőlőhegyei, amelyek 
együtt háromszorosát tet-
ték ki a sólyi szőlőhegy te-
rületének. A XIX. század 
végi nagy filoxéravész ki-
pusztította a szőlők ⅔-át, 

emiatt a XX. század első 
felében új szőlőket is telepí-
tettek a Cseralja dűlőben 
(ma a kerékpárúttól észak-
ra elterülő szántóföldek és 
gyümölcsösök). A filoxéra 
után az első világháború, 
majd a XX. század iparoso-
dása, a Nitrokémia 1920-as 

évektől kezdődő kiépülése 
eredményezte végül a sző-
lőhegyeink hanyatlását, 
míg végül – főleg a környe-
zetszennyezés hatására – 
teljesen. Ma már csak a 
természet által visszahódí-
tott területeken láthatjuk 

az elhagyott, romos prés-
házakat és pincéket.

A programsorozat része-
ként október 28-án az Ug-
ri-hegyen tettünk egy ki-
sebb kirándulást, ahol 5 
szőlőhegyi épületmarad-
ványt tekinthettek meg a 
kirándulók, melyből egy 
még ma is lakott, de sző-
lőművelés már nincs a terü-
leten. November 12-én pe-
dig egy kalandos túra kere-
tében ismerhették meg a 
túrázók a Papvásár-hegyet, 
ahol számos romot, sőt kö-
zépkori maradványokat, és 
egy legalább 300 éves kőku-
tat is megtekintettünk.

Mindezek ismeretében 
méltán állhatunk meg 
büszkén a termelői piac bo-
roshordó emlékművénél, s 
tiszteleghetünk a nagy-
múltú litéri szőlősgazdák 
emléke előtt!

Szőlőtermesztés és borkultúra a történelmi Litéren

Litér 1733-as pecsétje

Kép a pince túráról

Egy római villagazdaság rajza
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2022. október 1-9. között a szlovéniai Koper 
adott otthont a VIII. Taekwon-do világkupának, 
melyen Magyarország 22 versenyzővel képvi-
seltette magát, köztük a Litéri Református Általá-
nos iskola 6.osztályos tanulója, Vincze Botond is, 
a Farkasodu TKD színeiben. 

Nagyon vártuk ezt a ver-
senyt, hiszen ez volt az első 
nagy lehetőség külföldi, 
nemzetközi porondon meg-
mérettetnie magát Botond-
nak. Egészen 2022 nyaráig a 
Világkupák, Európa – és Vi-
lágbajnokságok csak Ifjúsá-
gi korosztálytól (14-18év) 
voltak meghirdetve, de ezen 
a versenyen a serdülők (12-
14 év) is megmutathatták 
magukat. 

Botond a 12 éves korával 
az egyik legfiatalabb ver-
senyzője volt az 52 ország 
közel 1300 indulójának. A 
versenyre Talián Zsolt és 
Molnár Zsolt mesterek felké-
szítő munkájával tapaszta-
latszerzési céllal mentünk ki, 
egyrészt, hogy felmérjük a 
felkészültségi szintet a világ 
többi országának serdülőivel 
szemben, másrészt, hogy 
szokja egy kicsit egy ekkora 
rendezvény hangulatát, szi-
gorú rendezési időpontbe-
osztásait, akklimatizálódjon 
a már idősebb versenyzők 
versenyrutinjához. 

Botond a 12-14 éves kor-
osztály formagyakorlat 2-1 
GUP kategóriájában indult 
és számos ellenféllel mérte 
össze tudását, többek között 
osztrák, német, izraeli, len-
gyel versenyzőkkel. A kor-
osztály 65 indulóját 4 cso-

portra osztották, ahol egye-
nes ági kieséses rendszer-
ben versenyeztek.  Ebből a 
körből csak a csoport nyer-
tesek jutottak tovább az elő-
döntőbe, így a teljes magyar 
csapat maximális hangerő-
vel szurkolt és segítette Botit 
a lelátóról, hogy legjobb tu-
dása szerint maga mögé uta-
síthassa versenytársait. A 
csoportkör döntőjén már 
olyan hangulat uralkodott, 
mintha legalább a teljes ver-
seny döntőjében lennének.  
Nagyon fókuszált, remek 
versenyzéssel a csoportkör 
megnyerése után Botond az 
előkelő 3. helyen végzett az 
elődöntőben, amire borzasz-
tóan büszkék vagyunk. Kis 
országból érkezvén, első 
versenyen dobogóra állva 
több mint álomszerű befeje-
zése volt ez a szlovéniai uta-
zásunknak. 

Most már ismerve a jövő 
évi versenynaptárt, 2023 sem 
lesz egy unalmas év. Remek 
kihívások várnak az egész 
Farkasodu csapatra, kíván-
csian várjuk ezek közül az 
Európa – illetve Világbajnok-
ság versenykiírását is. De 
amíg ezek kihirdetésre ke-
rülnek, lelkesen készül a csa-
pat és velük együtt Botond is 
a következő övvizsgákra, il-
letve a márc 11-én megrende-

zésre kerülő Magyar Orszá-
gos Bajnokságra, amely 
2023-ban először, hazai vize-
ken, Veszprémben a Veszp-
rém Arénában kerül meg-
rendezésre. Aki teheti, jöjjön 
el, buzdítsa a Farkasokat 
minél több, minél fényeseb-
ben csillogó érmek megszer-
zésére. 

Talián Zsolt, klubvezető 
így nyilatkozott Botondról: 

„NEKED A SPORT AZ 
ÉLETET, A LEVEGŐT JE-
LENTI. Egy láthatatlan szer-
ződést kötöttünk...mégpedig 

megtanítjuk egymást HAR-
COLNI...Nem ütni és rúgni...
Megtanulunk élni mikor más 
már nem bírná.... Botond élet-
re szóló tüdőbetegséggel 
küzd, rettentő kevés napot él 
egészséges tüdővel...minden 
edzésen a sápadásig edz és 
szenved… Ha pára volt vagy 
ködös idő, eső után vagy po-
rosabb terem neki minden 
környezet olyan edzésen, 
mintha valaki zacskóval a 
fején élne...LEHETETLEN.... 
Ő mégis megmutatta... nap 
mint nap, fejlődések soroza-
tát produkálva iszonyat ha-
mar lemásolva edzőjének 
vagy más szuperképességű 
tanítvány láb munkáját és 
visszaadva azt.

Kedves Botond. Rettentő 
büszkék vagyunk rád. Kö-
szönöm, hogy amit láttam 
benned azt visszaadtad és 
másoknak is fényt hoztál. Kí-
vánom legyen erőd még na-
gyon sokáig nehézségeid el-
lenére megszemélyesíteni a 
HARCMŰVÉSZETET. Hajrá 
Farkasodú!”

Vincze Krisztina

Gólyahír
Köszöntjük településünk 
legkisebb lakóját, akik:

Hajnal PanniHajnal Panni
Édesanyja:  Pap Zsuzsanna
Született:  2022. szeptember 15.

Veiczer MarcellVeiczer Marcell
Édesanyja:  
Veiczerné Ujvári Brigitta
Született: 2022. november 06. 

Hasznos 
telefonszámok
KATASZTRÓFAHELYZET  
ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ
Osváth Örs polgármester 
70/708-46-33

KÖRZETI RENDŐR  
MEGBÍZOTT 
Németh Zoltán rendőr ftőrm. 
30/372-11-06 

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

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

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

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

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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT   
Telefon: 30-469-41-76

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

ORVOSI ÜGYELET
INTER-AMBULANCE 
Egészségügyi Szolgáltató 
Zrt.
Balatonalmádi Egészségház
Petőfi Sándor u. 2–4.
Hétfő–péntek:  
16.00–08.00 óráig
Hétvégén és ünnepnapon: 
08.00–08.00 óráig

Telefonszám: 88/412-104
ZSÁLYA GYÓGYSZERTÁR  
Telefon: 463-716 
Nyitvatartás:  hétfő, szerda, 
péntek: 8.00–12.00, 
13.00–17.00; kedd, csütörtök: 
8.00–12.00, 13.30–17.30

Litéri reménység a  
XVIII. FITKID Európa Kupán

Büszkeségünk, Feny-
vesi-Benes Zorka, a Lité-
ri Általános Iskola 5. osz-
tályos tanulója remek 
eredményt ért el a hétvé-
gén megrendezésre ke-
rülő XVIII. FITKID EU-
RÓPA KUPÁN. 

Zorka a veszprémi 
Magic Fitness Spor-
tegyesület verseny-
zőjeként kvalifi-
kálta magát a 
nemzetközi szintű 
megmérettetésre 
duó kategóriában 
Vati Csenge Zoéval. 

Zorka két éve vesz 
részt országos fitkid, il-
letve táncversenyeken, 
ahol szinte mindig dobo-
gós helyezést ért el. 
Egyéni, duó, illetve csa-
pat koregráfiákban is 
versenyzik, kitartó, alá-
zatos munkájával példát 
mutat csapattársainak, 
osztálytársainak. Az 

idei versenyszezon külö-
nösen jól sikerült neki, 
hiszen duópartneré-
vel kvalifikációt szerez-
tek az Európa Kupára. 
Itt az 1-es korcsoport 10 
nemzetközi duó ko-
reográfiával mérték ösz-

sze tudásukat. Zorka 
és Csenge az 5. helyet 
szerezte meg. Na-

gyon büszkék va-
gyunk a lányok-

ra. Egy kis pihe-
nő után Zorka 
gőzerővel ké-

szül a tavaszi ver-
senyszezonra, célja 

a duó mellet az egyéni 
kvalifikáció megszerzé-
se a 2023-as Valenciában 
megrendezésre kerülő 
Fitkid Európa Kupára. 
További sok sikert Zor-
ka!

Edelényi-Szabó 
Veronika

Magic Fitness SE

Bronzérem a taekwon-do világkupán

Keresd az ünnepi sorsjegyeket már a kijelölt MOL töltőállomásokon is! 
Részletek a lottózókban, a karitatív sorsjegyárusoknál

és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

A Nagykarácsony sorsjegy megvásárlásával befogadó  
játszóterek megépítését támogatod, ahol ép és fogyatékossággal  
élő gyermekek közösen gyűjthetnek élményeket.
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KIKAPCSOL, GYÓGYÍT, FELTÖLT
Fedezd fel Magyarország fürdői t !

HÉVÍZ

MAKÓ
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