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A testület elfogadta a 
beiskolázási segélyek hat 
százalékos emelését, va-
lamint jóváhagyták a sír-
helyek megváltásának dí-
jait. 

A legutóbbi testületi ülé-
sen döntés született arról, 
hogy az önkormányzat me-
lyik pályázatíró céggel ve-
szi fel a kapcsolatot. A falu 
vezetősége egyhangúlag 
az ICT Európa Tenderház 
ajánlatát fogadta el. A sa-
vanyúkúttal kapcsolatban a 
munkálatok során megtör-
tént a vízmintavétel, mely-
ből kiderült, hogy a víz em-
beri fogyasztásra továbbra 
sem alkalmas, a minősége 
tovább romlott. A DRV ja-
vaslata, hogy a savanyúkút 

vizét bele kell vezetni a pa-
takba, de ez plusz kiadások-
kal járna. 

A tavalyi évhez képest 
hat százalékkal megemel-
ték a beiskolázási segélye-
ket, valamint az általános 
iskolások részére továbbra 

is nyolcvan százalékos tá-
mogatást biztosít az önkor-
mányzat a bérletek árából. 
A képviselők egyeztettek a 
Bursa Hungarica pályázat-
ról is, melyről részleteseb-
ben keretes írásunkban be-
számolunk. Az ülés során 

felmerült a falugazdász ré-
szére ingyenes infrastruk-
túrával felszerelt irodahe-
lyiség kialakítása, melyről 
döntés egyenlőre még nem 
született. 

A testület elfogadta a te-
metőfenntartásról és annak 
működési rendjéről szóló 
rendelet felülvizsgálatát, 
és egyben helyi rendeletet 
alkotott. A sírhelyek meg-
váltásának díjairól a polgár-
mesteri hivatalban adnak 
részletes információt. Év 
végéig három főt alkal-
mazna az önkormányzat a 
közhasznú program kere-
tén belül, de szó esett arról 
is, hogy a nyár folyamán 
esetleg több emberre lenne 
szükség.

Szendi Péter

Inflációt követően
emelkedett a beiskolázási segélyezés

Bursa Hungarica pályázat
Lovas Község Önkormányzata 2008-ban is meghirdeti a 
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 
pályázatot. Jelentkezni a www.bursa.hu honlapon 
letölthető pályázati adatlappal vagy a polgármesteri 
hivatalban átvehető adatlapok kitöltésével és a 
mellékletek csatolásával lehet. 

A pályázatok benyújtásának a határideje
2008. október 31.

Pályázni kizárólag az állandó lovasi lakosoknak lehet, 
bővebb információt pedig a hivatalban biztosítanak.

Csoportos felnőtt angol 
nyelvoktatás Lovason

Alapszintű képzés
összesen 32 alkalommal,

heti 2 x 90 percben, havi 8 alkalommal.
Díjazás: havi 10.000 forint

(625 forint/45 perces tanóra).
A tanfolyam 4 hónapos, mely alatt teljesen 

kezdőknek alapszintű angol nyelvoktatást biztosít.
A tanfolyam helyszíne: Lovas, Faluház

A nyelvtanfolyam díja óráról-órára tartalmazza az 
aktuális jegyzeteket!
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Minden olyan dolognak, 
ami először történik velünk 
különös jelentősége van. 
Ilyen kitüntetett első pilla-
nat a tanévkezdés, a tanév-
nyitó, a kezdet, gyermek és 
felnőtt számára egyaránt. 
Megfelelő alkalom arra, 
hogy eltervezzük, az előt-
tünk álló tanév feladatait. 
A mérce minden területen 
magára tétetett.

Az elődök, a végzett 8. 
osztályosok nagyon komoly 
sikereket értek el az MKB 
Alsóörs színeiben. Országos 
sportbéli csúcsok és orszá-
gos, sőt nemzetközi rangot 
kivívó teljesítmények szü-
lettek kemény munkával. De 
ugyanúgy említhetném a ta-
nulmányi eredményességet, 
mely iskolánkat jellemezte. 
Veszprém megye egyik leg-
sikeresebb iskolája voltunk 
az elmúlt tanévben. Köszönet 
érte gyermekeknek, szülők-
nek, pedagógusoknak, ön-
kormányzatnak és az MKB 
Veszprémnek. 

Ha körbe pillantok is-
kolánk udvarán, az össze-
gyűltekre, remény szökik a 
szemembe, és akár hiszitek 
akár nem, küzdelmes, remé-
lem eredményes, különösen 
szép és vidám tanév csillan 
fel előttem. A nap barnítot-
ta arcok, az újra együvé tar-
tozás érzése, a viszontlátás 

öröméről árulkodó mozdu-
latok, az izgalomtól csillogó 
szemek pillantása ezt a re-
ményt sugallják. Ebben az 
iskolában a szerencsések a ki 
és beválasztottak kapnak he-
lyet. Szerencsések, mert ide 
születtek, itt vannak a gyö-
kereik. Ki és beválasztottak, 
mert megfeleltek egy váloga-
táson és saját akaratukból kí-
vántak hozzánk tartozni.

Valamennyiünk előtt is-
mertek iskolánk célkitűzé-
sei, a célok eléréséhez vezető 
utak. Az egészség nem min-
den, de egészség nélkül min-
den semmivé válik. Ezért 
iskolánkban a testmozgás, a 
sport kiemelt helyet foglal el. 
Vannak, akik a mindenna-
pos testnevelést választják, 
vannak, akik az utánpótlás 
központ programjában vesz-
nek részt. El kell dönteni a 
tanév elején, ügyes, jó moz-
gású gyerekek akartok lenni, 
vagy bajnokok. Ennek meg-
felelően kell az erőtöket be-
osztani, a befektetett munka 
gyümölcse is olyan lesz.

Kedves első osztályosok!
Pár hónapja volt az óvodá-

tokban egy nagy rendezvény, 
az alsóörsi óvoda ötven éves 
volt. Méltóképpen ünnepel-
tétek meg a jeles évfordulót. 
De a mai nap más. Nektek 
még izgalmasabb, hiszen a 
mai tanévnyitóval iskolánk 
kapuján belépve egy teljesen 

új világ nyílik meg számo-
tokra. Új világ abban az érte-
lemben, hogy az óvoda meg-
szokott környezete, a cso-
portszoba ismerős hangulata 
helyett iskolaudvarral, isme-
retlen osztályteremmel, sok-
kal több gyermekkel talál-
koztok. De izgalomra nincs 
okotok, mert az első napok, 
hetek, hónapok izgalma el-
múlik, megváltozik és egy év 
múlva már úgy tekintetek is-
kolátokra, mint második ott-
honotokra. Az iskola világa 
más, és ettől izgalmasabb is. 
Hiszen a világ új, eddig nem 
ismert szépségeit fedezitek 
fel, az eddig még ismeretlen 
dolgok megtanulásának lehe-
tőségét tartogatja számotok-
ra. Hogy mást ne mondjak, a 
betűk és számok világának 
megtanulását, megismerését. 
Én ehhez kívánok sok sikert 
nektek és Emese néninek, 
megköszönve az óvó nénik 
és dajka nénik eddigi áldoza-
tos munkáját.

Kedves iskolások, akik 
már régóta jártok ide !

Ti vagytok többen, akik-
nek nem új ez a kezdet. Le-
gyetek élenjárók, mutassatok 
példát a most érkezőknek. 
Buzdítások őket kitartásra, 
erős szorgalomra, mert a ket-
tő nélkül nem lehetnek sike-
resek. A tanulás olyan, hogy 
ha mindennap egy kicsit 
hozzátesztek az addigiakhoz, 
akkor megmarad bennetek 
minden tudás, ami fontos. Ha 
csak egy-egy nagy dolgozat-
ra tanultok, az nem igazán jó, 
mert hamarabb elfelejtitek, 
bár ha összeszeditek maga-
tokat az mindig hasznos. De 
az a biztos, ha folyamatosan 
tanultok.

Kedves 8. osztályosok!
Őszinte szívvel mondom, 

hogy jó érzés köszönteni egy 
8/a és egy 8/b. osztályt. Jelen-

leg harmincegyen kezditek 
meg az utolsó évet nálunk. 
Az idei esztendő nagyon fon-
tos számotokra, most kell el-
dönteni hol akartok tovább 
tanulni. A tanév felénél való-
sulhat meg régi álmotok első 
állomása a jó középiskola 
megválasztása. Minden pá-
lyához vezet valamilyen út, 
minden mesterséget taníta-
nak valamilyen iskolában. 
Ám ahhoz, hogy oda bejus-
satok, bizony  oda kell tenni 
magatokat, bele kell adni a 
munkába apait-anyait.

Kedves új diákjaink!
Először a szüleiteknek kö-

szönöm meg a bizalmat, me-
lyet megelőlegeztek iskolánk 
felé. Kívánom legyetek sike-
resek, érezzétek jól magato-
kat nálunk! Sok helyről jöt-
tetek, sokfélék vagytok. Van 
egy közös a találkozásunk-
ban, szeretitek a kézilabdát. 
Hát tegyetek meg mindent 
azért, hogy örömet szerezze-
tek magatoknak, szüleitek-
nek, tanáraitoknak, edzői-
teknek.

Kedves lányok és fiúk!
„Minden feladat nehéznek 

látszik mielőtt megpróbál-
tuk volna”- mondta egy ró-
mai író. Ha van célod, amit 
el akarsz érni, ahhoz küzde-
ni kell. Meg kell küzdenetek 
magatokkal, hogy odakerül-
jetek a könyvekhez, amikor 
oda kell ülni. Meg kell küz-
denetek magatokkal minden 
edzésen a sikerért. Ez nem 
könnyű dolog, de van értel-
me. Keressétek a dolgok ér-
telmét!

Vágjunk neki az új tanév-
ben együtt! Kívánok hozzá 
mindannyiunknak sok si-
kert.

Mészáros Károly
iskolaigazgató 

Tanévnyitó 2008-2009

Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Szendi Péter

Tel.: 06 30 530 3466
E-mail: szendip@t-online.hu

Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat u. 31.,
Tel./fax: 88 429 936, e-mail: viza.studio@chello.hu
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Hirdessen a Lovas Hírekben

Hirdetési díjak
 1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
 1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Új kolléga a kollégiumban Gábriel 
László biológia szakos tanár. Régi új 
munkatárs Gaál Zsuzsanna angol-né-
met tanár, aki a gyes alatt elvégezte a 
gyógypedagógia szakot. Íme a 2008-
2009-es tanév osztályfőnökeinek a 
névsora:

1. osztály:
Koszteczkyné Majoros Emese

2. osztály:
Kozitsné Decsi Valéria

3. osztály:
Horecki Tünde

4. osztály:
Törökné Gergely Rita

5. osztály:
Fehér Sándorné

6. osztály:
Szűcsné Molnár Ágnes

7. osztály:
Trositsné Mohai Mária

8/a. osztály:
Hirsch Zoltánné

8/b. osztály:
Ferenczy Gáborné

A tanév végén elért sport eredmé-
nyek:

- Kisiskolások sportversenye Bé-
késcsaba- országos csúcs orszá-
gos I. hely svédváltóban

 Felkészítő: Lipták Gyula
- Labdarúgás Országos 7. hely. Fel-

készítő: Mészáros Károly
- Diákolimpia Tata kézilabda III. 

korcsoport Országos II. hely. Fel-
készítő: Ferenczy Gábor

- Cell-kup nemzetközi kézilabda 
94-es korosztály I. hely. Felkészí-
tő: Hidasi Ferenc

- Cell-Kup nemzetközi kézilbada 
96-os korosztály I. hely. Felkészí-
tő:Ferenczy Gábor

Az első héten a sportcsarnok új fé-
nyezést kap, ezért nem használhatjuk. 
Ez után fokozottan kell rá ügyelni. 
Köszönet a meszelésért, takarításért, 
ügyeljünk a tisztaságra. Az iskola te-
rületén tilos a dohányzás. Az iskola 
tanulólétszáma 128 fő, melyből 15 lo-
vasi. Távirati stílusban pedig tájékoz-
tatnám Önöket arról, hogy mi minden 
történik az iskola falai között. 

Pedagógiai Program - alsó tagozat:
- mindennapos testnevelés
- 3. osztálytól angol-informatika ta-

nítás
- 1-4 osztályig szivacskézilabda
- Néptánc és zeneoktatás
Felső tagozat:
- mindennapos testnevelés
- 7-8. osztályban informatika cso-

portbontás
- Kézilabda utánpótlás központ 

programja szerinti edzés és ver-
seny lehetőség biztosítása

- Néptánc és zeneoktatás
- Matematika-magyar-angol felvé-

teli előkészítő

Köszönetet szeretnénk mondani két 
lovasi vállalkozónak, hiszen az Alsó-
örs-Lovas néptánccsoport szeptember 
25-én jutalomrepülésen vehet részt 
Budaörsön. A repülési lehetőséget Haj-
dú Károly biztosítja, az utazást pedig 
egy néptánc pártoló lovasi vállalkozó.

Mészáros Károly
iskolaigazgató

Könyvajánló
A lovasemberré válás folyama-

ta úgy kezdődik, hogy megértjük, 
hogy a ló – ez a csodálatos, saját 
gondolatokkal rendelkező, érzé-
keny élőlény – nem eszköz a min-
dennapi lovagláshoz, hajtáshoz, 
illetve bármilyen lovas tevékeny-
séghez, hanem társunk abban.

A lóval közösen gyűjtünk ta-
pasztalatot, hiszen együtt élvez-
zük a tereplovaglást, dolgozunk 
a rekkenő hőségben, vagy tűrjük 
a hóvihart. A lóval való foglalko-
zás egy hosszú folyamat, amely 
kreativitást, következetességet, 
fegyelmet, magabiztosságot, és 
ami a legfontosabb, sok- sok sze-
retetet igényel. 

Szeretnünk kell a lovat, a vele 
való mindennapi munkát, és rá 
kell jönnünk – ahogy Isabell 
Werth, világhírű díjlovas is mond-
ta, hogy „az út maga a cél”. A 
könyvben szó esik a lovakról álta-
lában, a lovaglásról, a lótartásról, 
a ló és az ember kapcsolatáról, va-
lamint megismerkedhetünk a leg-
ismertebb lófajtákkal. Kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt ajánlom 
a könyvet, hiszen a sok hasznos 
információ mellett, gyönyörű ké-
pekkel van illusztrálva.

A könyvet Erdélyi Magdolna 
írta, melynek címe: Lovak, amit a 
lovakról tudni érdemes.

A könyv megtalálható a könyv-
tárban!

Nagy Tünde

Hírek az iskolából

Gyógytorna Lovason
Ősztől újra indul a gyógytorna Lovason, megfelelő 

létszám esetén! Gyógytornász: Perei Melinda. 
A díjazás: 3000 Ft/óra, mely a résztvevők között 

megoszlik. Minél többen jelentkeznek, annál 
kevesebbet kell fizetni!

Jelentkezés, információ: Nagy Tündénél a 
Teleházban, illetve a 70-2910814-es telefonszámon.
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Mayer Gyula a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület elnöke szerint 
idén több turista kereste fel a régiót, 
de továbbra is hiányolja a Csopak-
medencéből a potenciális vendége-
ket. 

- Folyamatban van a nyári szezon 
kiértékelése, de úgy ítélem meg, hogy 
lényegesebben jobban alakult az idei 
évad, mint a tavalyi – kezdett egy gyors 
helyzetelemzésbe Mayer Gyula. - Üröm 
az örömben, hogy a „költekezési kedv” 
még mindig nem az igazi, továbbra is 
hiányolom a potenciális vendégeket.

- Mi mindennek köszönhető, hogy eb-
ben az évben többen keresték fel az öt 
községet?

- Az emberek egyre inkább hajlan-
dóak költeni a szabadon felhasználható 
jövedelmeikből, nem utolsósorban pe-
dig, hogy bevezettük a Riviéra kártyát, 
mellyel bővült az „egyéb” szolgáltatá-
sok széles skálája.  Mindez szerencsére 
a költekezési kedvvel is párosult. Alsó-
örsön és Csopakon egyértelműen nőtt 
a vendégéjszakák száma, ugyanakkor 
meglehetősen kevés az információnk 
arról, hogy Paloznakon, Lovason, illet-
ve Felsőörsön miképpen alakult mind-
ez. Sajnos ezen önkormányzatok nem 
vették komolyan a kártya bevezetését, 
hiszen információim szerint volt olyan 
település, ahol július végén vették fel 
az első kártyacsomagot. Amennyiben 
ez igaz, akkor végig kell gondolnunk, 
hogy érdemes együtt dolgoznunk, vagy 
sem. 

- Lehetséges, hogy az információ-
áramláson múlott mindez?

- A propagandán nem múlott semmi, 
hiszen a képviselő-testületek, illetve 
az érintett vállalkozók, a lakosság felé 
teljes körű tájékoztatást biztosítottunk. 
Én elsősorban a kártya iránti elkötele-
zettség hiányának tudom be mindezt. 
Ugyanakkor beszéljünk még a pozití-
vumokról, mert szerencsére ebből több 
van. Nem szabad feledésbe vennünk, 
hogy infrastrukturálisan javult a hely-
zet a mikrórégióban, és a szálláshelyek 
is egyre inkább magasabb színvonalat 

képviselnek. Mindez eredményezte a 
több vendégéjszakát. 

- Az elmúlt évek során már megszok-
tuk, hogy erősödött a belföldi turizmus. 
Erre az évre is ez volt a jellemző?

- Egyértelműen, hiszen a vendégek 
nyolcvan százaléka magyar ajkú volt, 
tehát öt emberből mindösszesen egy 
volt a külföldi. 

- És mindez kielégítő? Örülnek an-
nak, hogy sok a magyar, de kevés a kül-
földi állampolgár?

- Magyar vendégek szempontjából 
ezek fantasztikus eredmények, hogy 
honfitársaink ismét felfedezték a Bala-
tont, visszatértek a magyar tengerhez. 
Mindez nemcsak régiós, hanem orszá-
gosan szinten is terv, hogy a belföldi tu-
rizmust élénkítsük. Persze nem szabad 
feledésbe vennünk a nem magyar ajkú 
turistákat sem, akiknek a száma sajnos 
évről-évre csökken. 

- Most, hogy „lecsengett” az idei sze-
zon, milyen elképzeléseik vannak még 
ebben az évben?

- Elsődleges célunk egy közös marke-
ting koncepció, egy közös értékesítési 
szempont kialakítása, mely reményeink 
szerint pozitívan változtatja meg a ma-
gyar és külföldi turisták arányát, de 
úgy, hogy a belföldi turizmust negatí-
van nem érinti. Szeretnénk az öt köz-
ségben egy közös arculatot kialakítani, 
egységes tájékoztatást bevezetni több 
nyelven. Információs pontok létrehozá-

sa, bevezetőtáblák egységesítése szere-
pel a távlati elképzeléseink között. Úgy 
tűnik, hogy minderre komoly esélyünk 
van a hivatalos szerveknél, jó esélyek-
kel pályázhatunk, hiszen az egyesület-
nek „jó híre van”. 

- Utolsó beszélgetésünkkor utalt arra, 
hogy Csopakon is lesz egy információs 
irodájuk. Mindez mennyire váltotta be 
a hozzáfűzött reményeket?

- Elsősorban a csopakiakat kellene 
megkérdezni, hogy mennyiben segítet-
te az ő tevékenységüket. Információim 
szerint magas volt az iroda látogatottsá-
ga, jó színvonalon nyújtott szolgáltatást 
a vendégeknek. Gyakorlatilag az alsó-
örsi tourinform irodával egyenértékűen 
biztosította az emberek számára a tájé-
koztatást. 

- A települések rendezvényszervezői-
nek már idén ősszel egyeztetniük kell 
abban, hogy a nyári nagyobb progra-
mok, „ne üssék egymást”. Gondoltak  
már erre?

- Keresztes Éva jól koordinálja mind-
ezt, hiszen többször egyeztet a közsé-
gek művelődésszervezőivel. Ennek már 
látható jelei voltak ebben az évben is, 
hiszen a „stratégiai rendezvények” ön-
állóan jelentek meg. Ugyanakkor a 
programok sűrűsödésének köszönhe-
tően még több munkát, még nagyobb 
odafigyelést igényel mindez. 

Szendi Péter

Koordinált programok, növekvő turizmus
Eredményes évet zárt a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 
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Beköszöntött az ősz. Megkezdődött a taní-
tás az iskolákban. Megnőtt a reggeli forgalom 
az utakon, a buszokon.  Az ősz közeledtével 
rövidülnek a napok, romlanak a látási viszo-
nyok. A gyerekek óvatosabb közlekedésre való 
felkészítése mellett a láthatóságukat fokozó 
eszközökkel, jelzésekkel, „díszítésekkel” még 

biztonságosabbá tehetjük a közlekedésben való részvételüket.
Talán már nem is kell említenem, hogy a jogszabályok - rossz 

látási viszonyok esetén és éjjel - láthatósági mellény viselését 
írják elő lakott területen kívül nemcsak a kerékpárral, hanem a 
gyalog közlekedők részére is.

A déli órákban az iskolából hazafelé tartó gyerekek, akik 
még a nyár szabadságának bűvöletében élnek, kiszabadulva a 
kötött napirendből figyelmetlenek, meggondolatlanok, amikor 
az utcán közlekednek. Nekünk felnőtteknek kell arra ügyel-
nünk, hogy ne érje őket baj, és mindnyájan épségben, egész-
ségben haza érjenek! 

A gyalogosok zebrán történő biztonságos átkelését új jogsza-
bály bevezetésével kívánják segíteni. Ha egy gyalogos átkelési 
szándékkal megáll a zebránál, a gépjármű vezetőnek meg kell 
állnia, és át kell őt engedni.

Gyermekeink egészséges fejlődésére az élet minden terüle-
tén figyelmet kell fordítanunk. Alapvető szükségleteik kielé-
gítése, helyes táplálkozásuk, a velük való testi, lelki törődés 

együtt eredményezi azt, hogy képesek legyenek elvégezni a 
munkájukat, vagyis képességeiknek megfelelő tanulmányi 
eredményt érhessenek el. A nevelés során a szülők igyekeznek 
őket felkészíteni a felnőtt életre, a pénzbeosztás alapszabályai-
ra, a felelősségvállalásra. Vajon azokban a családokban, ahol 
a gyerekek mindent megkapnak, gyakran elvárások nélkül, 
vagy ahol mindent megengednek nekik, nem ellenőrzik mikor, 
mit csinál, kivel, kikkel tölti az idejét, mire költi a pénzét, ele-
get tesznek az alapvető nevelési szabályoknak? Úgy gondolom 
komolyan felvetődik a szülői felelősség, amikor egy ilyen fiatal 
bajba kerül.

A szeptember nemcsak az iskolakezdés, hanem már a szü-
ret ideje is. Az egész évben végzett munka része a termény 
betakarítása. A szüret gyakran egy kellemes együttlét, egy jó 
buli a segítő ismerősöknek, rokonoknak. Ez így is van jól! De 
ne feledkezzünk meg arról, hogy egy jó buliban mindig legyen 
egy-egy olyan ember, aki nem fogyaszt alkoholt, és hazavisz 
bennünket. A szigorított szabályok szerint az alkoholt fogyasz-
tó vezetőtől azonnal el kell venni a vezetői engedélyét. Megéri 
az a pár pohár bor, hogy pórul járjunk!?

Szeptember elsejével Balogh Zsolt rendőr törzsőrmester sze-
mélyében betöltésre került a helyi körzeti megbízotti státusz. A 
kollégánk Felsőőrsön lakik.

Stanka Mária
rendőr százados

Készüljünk az őszre

Szüreti kilátások
A hűvös, csapadékos nyár után min-

denki félve nézett a szüret elé. Az utób-
bi hetek meleg, szinte kánikulai idő-
járása tette egy kicsit optimistábbá a 
szőlész-borász társadalmat.

A korai fajták próbaszüretjei alapján 
egy normál időben kezdődő szüretet 

lehetett prognosztizálni. Ennek megfe-
lelően a zenit szüretje szeptember első 
hetében kezdődött, egészen jó 19-21 M° 
közötti fokokkal, a mennyiség a tava-
lyihoz képest mintegy húsz százalékkal 
több volt. Ez a tendencia a többi fajtára 
is jellemzőnek mutatkozik. Elmondhat-
juk tehát, hogy a korai fajták szüretje 
mennyiség tekintetében jó közepesnek 
mondható, minőség szempontjából vi-
szont kiváló.

A térség meghatározó szőlőfajtája az 
olaszrizling az évjárat figyelembevéte-
lével még nem érett, a próbaszüretek is 
csak 16 M° körüli minőséget mutatnak. 
Az előzetes termésbecslések szintén a 
tavalyinál mintegy 15-20 százalékkal 
több termésre utalnak. Véleményem 
szerint a rizling szüret várható időpont-
ja október elejére tehető. Néhány ked-
vező fekvésű alacsony tőketerhelésű 
területen egy héttel korábbi szüret is 
elképzelhető. Természetesen az utóbbi 
napok hűvös, csapadékos időjárása nem 
kedvez az érésnek, annál inkább a bot-

rytisnek, elképzelhető tehát, hogy egyes 
lisztharmattal fertőzött parcellákon fel-
üti a fejét, és „értékmentő” szüretre lesz 
szükség.

Mindezek ellenére a mennyiségek és 
minőségek tekintetében optimistáknak 
kell lenniük a szőlőtermesztőknek. Saj-
nos azonban nem ennyire „rózsásak” a 
kilátások, ugyanis a felvásárlási árak a 
tavaly előtti szintre estek vissza. „Gya-
núsan” egységes árak alakultak ki több 
feldolgozónál. Ráadásul nem, vagy alig 
akarnak szőlőt átvenni, a kifizetést is 
több részletben kívánják megoldani. 
Ha figyelembe vesszük az üzemanyag 
és növény védőszer árakat, valamint a 
munkabérek emelkedését összehason-
lítva a szőlőárakkal, úgy tűnik ez az év 
sem lesz a jövedelmezőség tekintetében 
kiváló.

De mivel a szőlész-borász ember a 
legoptimistább ember, bízunk, hogy jö-
vőre jobb lesz.

Csiszár Péter
hegybíró
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Alsóörs a legkedveltebb nyaralóhely

Varroda
nyílt Lovason
Méretvétel után ruhák készítését 

illetve több darabos konfekció 
méretű megrendelést is vállalok.

Ezen kívül:
Átalakítások

Igazítások, javítás
Cipzár csere, felhajtás

Szabadidő ruhák
Edzőruhák

Kosztüm varrás
Szoknya, nadrág…

Alkalmi, esküvői ruhák

Telefon: 06-20957-29-98
Lovas Malomvölgy utca 15

www.dubapp.hu

A megyei napilap érdeklődése remél-
hetőleg segíti a balatoni településeket 
- utalt a Legkedveltebb nyaralóhely el-
nevezésű sorozat várható eredményére 
Barták Péter, a Napló főszerkesztője. 
Tíz év alatt sok kedvező változás, lát-
ványos fejlődés történt a tónál, ahol a 
településeken a további feladatoknál 
bizonyosan figyelembe veszik a felmé-
rés tapasztalatait - értékelte a körül-
ményeket Lasztovicza Jenő megyei el-
nök augusztus 27-én sajtótájékoztatón 
az alsóörsi Laroba hotelben. 

Jubilál a lap a felméréssel, idén tize-
dik alkalommal hirdettek eredményt. A 
helyszíneken összesen hétszáz adatlapon 
ötven magyar és húsz külföldi vendéget 
kérdeztek meg többek között a környezet 
tisztaságáról, rendezettségéről, a strand 
körülményeiről, a közlekedésről, vendég-
szeretetről, közbiztonságról. Eszerint az 
első helyen Alsőörs végzett, ezüstérmes 
lett Badacsony, a dobogó harmadik fokára 
pedig Csopak került. Interneten, szelvé-
nyen történt szavazás alapján Balatonfüred 
közönségdíjas lett. Az eddigi legnagyobb 
meglepetést Badacsony okozta, a tavalyi 
nyolcadik helyről került idén a másodikra. 
A tíz vizsgált szempont mindegyikében 
szerepelt az első háromban. A túrázást, 

kirándulást, a strand tisztaságát tekintve 
pedig a legjobb. Pál Béla, a KDRFT el-
nöke rámutatott: 2007-2013 között 148 
milliárd forint érkezik a Közép-dunántúli 
régióba, amelyből 6,5 milliárd elkülönített 
összegre számíthat a Balaton. 2007-2008-
ban a régióban 40 milliárd forint értében 
pályázati forrást biztosított, illetve kínál a 
tanács például gazdasági-, turisztikai célú 
fejlesztésre, infrastruktúrára, környezetvé-

delemre. A települések vezetői, Ferenczy 
Gábor Alsóörs alpolgármestere, Krisz-
tin N. László Badacsonytomaj elöljárója 
és Ambrus Tibor Csopak polgármestere, 
valamint dr. Kiszely Pál Balatonfüred al-
polgármestere értékes ajándékot kaptak a 
helyezésekért. Ferenczy Gábor a díj átvé-
telekor kiemelte a minőségi bor szerepét 
a balatoni vendéglátásban, és a part nép-
szerűségében.

Szeptemberi programok
Szeptember 27. (szombat) 15.40 óra
Csalogató a Lovas pályára - Sándor Huszárok Lovas Klubjának lovas alakzati be-
mutatója. A paloznaki Falunap alkalmából  szüreti felvonulás érkezik a lovasi lovas 
pályára körülbelül 16 órakor. 

Szeptember 27. (szombat)  16.00 óra
Szent Mihály napi hálaadás. Helyszín: Lovas pálya
Az áldásra várjuk a megszentelni kívánt állatokat, terményeket! Az áldást Főtiszte-
lendő Vitéz Ajtós József László plébános és c. esperes osztja.
Szent Mihály napja: A természetben, az időjárásban is változás áll be. A juhászok 
úgy tartották, ha Mihály éjszakáján összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha pe-
dig szét, akkor enyhe. Az idő hidegebbre fordul, a bánátiak szerint megszakad a fű 
gyökere. Úgy is mondják, hogy „Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehet 
kihúzni a füvet”. Valamikor eddig legelt a Szent György napkor kieresztett marha a 
pusztán. Dunántúlon ez a nap a gulyások jelentős ünnepe volt. A pásztorok Csíkban 
ekkor térnek vissza a havasokról, és télire gazdáik gondviselésére bízzák a jószágot. 
A juhászok is ilyenkor adják át a juhokat, kapják meg a bérüket, és a többi cselédhez 
hasonlóan vagy újból elszegődnek a régi gazdához, vagy új gazda után néznek. A 
szegődtetés, a „váltakozás” napja Szent Mihály napja.
A szüreti  felvonulás kisbírójának jókívánságai a falu lakói számára, utána a fel-
vonulók borral, pogácsával való kínálására van lehetőség!


