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Módosították a 2013. évi
költségvetési rendeletet

A napirendi pontok tárgyalása 
előtt Ferenczy Gáborné pol-
gármester asszony tájékoztatta 
a Képviselő-testületet, hogy a 
Balatonfüredi Többcélú Társu-
lás belső ellenőre az elfogadott 
ellenőrzési tervben foglaltak-
nak megfelelően ellenőrzést 
tartott az Önkormányzat hiva-
talánál. Az ellenőrzési jelentés-
ből kiderül, hogy a pénzkeze-
lés, és a hivatali (falugondnoki) 
gépkocsi használata rendben 
van. A jelentés javaslatot tett 
arra, hogy a helyi civil szerve-
zeteknek nyújtott támogatással 
kapcsolatos eljárás során mara-
déktalanul érvényesíteni szük-
séges az államháztartási tör-
vény, és annak végrehajtásáról 
szóló Kormányrendelet költ-
ségvetési támogatásokról szóló 
szabályait. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala szintén ellenőr-
zést tartott az önkormányzat-
nál, melynek keretében a Gyer-
mekjóléti Szolgálat működési 
feltételeinek biztosítását vizs-
gálták. Ez esetben is mindent 
rendben talált az ellenőrzés. 
A Képviselők Egyhangúlag 
jóváhagyták a 2013. évi költ-
ségvetési rendelet I. félévi 
módosítását a beterjesztett 
előirányzat-módosításokkal. 
Az előterjesztésből kiderült, 
hogy időarányosan alakultak 
a bevételi és kiadási oldalon a 
főösszegek. A módosított elő-
irányzathoz (58.2 millió forint) 
képest a bevételi oldalon eddig 
az első fél évben 25.1 millió fo-
rint, míg a kiadási oldalon 23.3 

millió forint szerepel. A napi-
rend keretében a polgármester 
ismertette a folyamatban lévő 
beruházásokra vonatkozó ada-
tokat, melyből kiderült, hogy 
ezek költsége a költségvetési 
év második felében fog reali-
zálódni a korábban elfogadott 
vállalkozási szerződések ösz-
szegében.

Az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyonkezelés gazdálko-
dás szabályairól szóló rende-
let módosítását is elfogadta a 
falu vezetősége. A negyedik 
napirendi pontnál, - mely a 
település rendezési tervével 
volt kapcsolatos - Kéri Kata-
lin főépítész ismertette a tes-
tülettel az előterjesztést és az 
erre vonatkozó szabályozást. 
A rendezési terv módosítása a 
vonatkozó szabályozás szerint 
egy hosszabb folyamat, mely-
nek során az állami főépítész 
mellett több szakhatóságnak 
kell közreműködnie. A Kép-
viselő-testületnek ezzel kap-
csolatban több döntést kellett 
meghoznia. Döntés született ar-
ról, hogy – főként önkormány-

zati igény alapján nagyrészt 
az önkormányzati tulajdonú 
utakkal kapcsolatos problémák 
rendezésére – egyszerűsített 
eljárásban, míg az elmúlt idő-
szakban beérkezett lakossági 
igényekkel kapcsolatban teljes 
eljárásban kezdeményezi a te-
lepülésrendezési terv módosí-
tását az Önkormányzat. Döntés 

született a jogszabály által kö-
telezően meghatározandó part-
nerségi listáról, vagyis arról, 
hogy az eljárás során a kötelező 
szakhatóságokon kívül kivel 
egyeztet a testület. A partnersé-
gi egyeztetési listába felvették 
a szomszédos Paloznak, Fel-
sőörs és Alsóörs települések 
önkormányzatát. Ezek után a 
rendezési terv módosításának 
várható hatásával, valamint 
annak településfejlesztési kon-
cepcióba való illeszkedésével 
foglalkozott a testület.
A megváltozott közoktatási 
rendszerben az oktatási intéz-
ményi és jogszabályi körül-
mények változása miatt, az 
önkormányzat döntése szerint 
a 2013/14-es tanévben a lovasi 

tanulók részére az elmúlt évek-
ben megszokott mindenki szá-
mára egyenlő mértékű beisko-
lázási támogatás nem lesz. Az 
alsóörsi iskolába járó tanulók 
részére ez évben is biztosítja a 
lovasi önkormányzat az éves 
diákbérletet. Az alsóörsi ön-
kormányzat az összes alsóörsi 
Endrődi Sándor Református 
Általános Iskola és Kézilabda 
Utánpótlásközpontban tanuló 
lovasi gyermek részére pedig, 
ingyen tankönyveket ad. A 
következő napirend keretében 
Szendi Péter teleházvezető 
Lovasi Napokkal kapcsolatos 
beszámolóját fogadta el a testü-
let. A rendezvénysorozat a ter-
vezett költségek alatt valósult 
meg. 
Vegyes ügyek keretében első-
ként a Savanyúkút körül fel-
gyülemlett víz elvezetésének 
problémájáról tárgyalt a testü-
let. A kút körül kialakult állapot 
gyors és hatékony megoldást 
igényel. A probléma megoldá-
sára beérkezett árajánlat mellé 
további ajánlatok bekéréséről 
döntött az önkormányzat. A fel-
újított faluház terasz részének 
javítása a jövő év tavaszán tör-
ténhet meg, amennyiben meg-
felelő árajánlatot sikerül besze-
rezni erre a munkára. Szintén 
vegyes ügyek keretében döntött 
a testület arról is, hogy az elő-
ző évekhez hasonlóan idén is 
csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zathoz. 

Szendi Péter
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Októberi programok
Október 5. 16.00 órától: III. Szüreti Fesztivál - szüreti felvonulás, lovasok, betyárok, népviseletbe öltözött felvonulók, harmónikaszóval, 
népdalokkal és borosnótákkal. Közreműködnek: Lovas Egyesület Lovas, Hunyadi Huszár és Betyár Hagyományőrző Egyesület, Sándor 
Huszárok Lovas Klubja, Lovas Jövőjéért Egyesület tagjai, Balatonfüredi Népdalkör, Tihanyi Asszonykórus és Nádasi Elemér. Farkas Zoltán 
gitárműsora, Közösségi Színtér és kemence felavatása – meglepetés kóstoló. Utcabál a Búgócsiga együttessel. Helyszín: faluház udvara, rossz 
idő esetén faluház nagyterme. 
Október 11. 18.00 óra: Viselkedéstan és önismereti előadás. Mindent, amit az illemtanról, testbeszédről és gesztusokról tudni kell. Előadó: 
Gacza Roland. Helyszín: faluház nagyterme.
Október 18. 18.00 óra: Hámor Vilmos író könyveinek bemutatója. Mosolyszüret 1-3. – Vidám, gondűző, bút feledtető, elgondolkodtató és 
szíveket megérintő történetek. Könyvei még: Gyula, Gyula, Hajszán Gyula (A győri ETO aranycsapatán át a magyar válogatottba vezető életút 
krónikája), Pepitatestű Gombóc kalandjai (gyerekeknek), www.hamorvili.hu. Az író a helyszínen dedikálja a könyveit! Helyszín: faluház 
nagyterme.
Október 23.: Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről
Október 26. 9.00 - 12.00: Tökfaragás gyerekeknek. Szervező: Lovas Jövőjéért Egyesület. Bővebb információ: Vellai János 30  597 6914.
Minden kedden és csütörtökön 18.00 órától zumba a faluház nagytermében. 

Szendi Péter

Szeptember 15-én ren-
dezte meg a Lovas Egye-
sület a hagyományos őszi 
díjugrató és fogathajtó 
versenyét, melyre sajnos 
a szokásosnál kicsit keve-
sebb versenyző nevezett, 
de így is jó hangulatban 
telt a szerencsére esőmen-
tes vasárnap.

A program póni díjugra-
tással kezdődött, amelyben 
mindenki verőhiba nélkül 
teljesítette a pályát, így az 
időeredmény döntött Far-
kas Boróka és Androméda 
javára. A második helyet 
szintén Farkas Boróka sze-
rezte meg, másik lovával 
Dolorival, harmadik Ta-
más Jázmin lett Dagival. 
A nagylovaknál, kezdő ka-

tegóriában öten teljesítették 
hibátlanul a pályát, így köz-
tük összevetésre került sor, 
ahol a megemelt akadályo-
kon Sólyom Eszter Gittával 
és Nagyvári Ildikó Cyskóval 
hibátlanul ment, előbbi két 
másodperccel jobb időered-
ménnyel. A következő indu-
ló, Németh Alexandra rend-
kívül gyors lábú arab lova, 
Schanon hátán, sokkal jobb 
időeredménnyel teljesítette 
az összevetés pályáját, de 
az utolsó akadályt leverte, 
és ezzel a harmadik helyet 
szerezte meg. 

A haladó versenyszámot, 
ahol már 100-110 cm-es 
akadályokat kell leküzdeni-
ük a versenyzőknek, sajnos 
kevesen vállalták. Frank 
Kusinger, aki évek óta min-

den versenyünkön részt 
vesz, egyedüli hibátlan-
ként, megérdemelten nyerte 
a megmérettetést Mámor 
nevű lovával, Németh Ale-
xandra és Sólyom Eszter 
előtt. 

Az ebédszünet után fogat-
hajtással, azon belül aka-
dályhajtással folytatódott a 
nap. Ezt a versenyszámot, 
kedves lovas barátunk és 
tanítómesterünk tiszteletére 
Kripli János emlékverseny-
nek neveztük el, az ered-
ményhirdetés előtt lépésben 
megtett tiszteletkörrel rá 
emlékeztünk. A két hibátlan 
versenyző közül Szentesi 
Vajk jobb idővel tudott nyer-
ni Kis Áronnal szemben, a 
harmadik helyet Szöllősi 
József egy verőhibával sze-

rezte meg. A vadászhajtás 
pályáját egyenletes, jó tem-
póval végighajtva Kovács 
Tamás teljesítette legjob-
ban, Maurer Istvánnak ki-
vételesen be kellett érnie a 
második hellyel. Harmadik 
Szentesi Vajk lett, kevés hi-
bával, de rosszabb idővel. 

A szeptemberi lovasi lo-
vas verseny idén is a szezon 
záró versenye volt, de vá-
runk minden kedves érdek-
lődőt szeptember 28-án a 
paloznaki, és október 5-én a 
lovasi szüreti felvonuláson, 
ahol hagyományőrző lova-
sok és fogatok látványos 
kavalkádja garantálja a jó 
hangulatot.

Kis Áron
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Közlemény
 

Aktuális növény- és talajvédelmi 
teendők szeptemberben

Továbbra is oda kell figyelni a szőlő lisztharmatra, ugyanis 
a gombafonalain ekkor alakulnak ki az ivaros áttelelő kép-
letek, amelyek száma a szüret után az őszi lemosó kezelés-
sel csökkenthető. Csapadékos időjárás esetén a szürkepenész 
megjelenhet a szőlőben, illetve a fertőzés (rothadás) gyorsan 
elhatalmasodhat a fürtökön. Amennyiben védekezés szüksé-
ges ebben az időszakban, a késői érésű fajtákon a rövid élel-
mezés-egészségügyi várakozási idejű hatóanyagok használata 
javasolt.

A repce kelését követően az ősz elején kezdődik a repce 
kártevőinek betelepedése a repcetáblákba. A repcebolha nagy 
egyedszám esetén a sziklevelek és az idősebb levelek lyug-
gatásával okoz kárt. Ha az őszi meleg, enyhe időjárás tartós 
lesz, akkor az augusztusban rajzásnak induló repcedarázs lár-
vái – a szürkésfekete színű álhernyók – a kelő repcéken nagy 
károkat okozhatnak. Az előző két kártevőn kívül a repce télál-
lóságát rontó kártevő még a káposztalégy, melynek lárvája a 
gyökéren és a gyökérben károsít és a növények fonnyadását, 
pusztulását okozza. A növény könnyen kihúzható a talajból. A 
gyökérzet és a talaj átvizsgálásával azonosítható a felszaporo-
dóban lévő kártevő.

Szeptember hónapban – szükség esetén – tovább kell foly-
tatni a tarlók ápolását, megelőzve elgyomosodásukat, így a 
parlagfű fertőzés kialakulását is. Napjainkban lényegesen ki-
sebb vetőmagmennyiséggel és jóval ritkábbra vetik a repcét, 
ezért már ősszel erőteljes gyomosodás indulhat meg, mivel 
ebben az időszakban a kultúrnövény gyomelnyomó képessé-
ge minimális. Védekezhetünk a gyomnövények ellen a rep-
ce vetése után – kelése előtt, ekkor a vetést követő 3 napon 
belül kell elvégezni a gyomirtást. Ügyeljünk a jó minőségű 
talajelőkészítésre és vegyük figyelembe, hogy ekkor a készít-
mények hatáskifejtéséhez mintegy 20 mm bemosó csapadék 
szükséges. A repce kelése után is van lehetőség gyomirtásra, 
így részben függetleníteni tudjuk a hatást a bemosó csapadék 
mennyiségétől. A gyomirtási lehetőségek tovább bővültek az 
imidazolinon ellenálló hibridek megjelenésével. 

Az Agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban (AKG) 
résztvevő gazdálkodóknak a záró talajmintavétel és talaj-
vizsgálat a 2013-2014. gazdálkodási évben időszerűvé válik. 
Célszerű a szakszerű talajmintavétel módszerét tanulmányoz-
ni vagy kompetens szakértőktől igényelni. A talajvizsgálati 
eredmények alapján történő tápanyag-utánpótlás számításával 
jelentős költségmegtakarítás érhető el. A nitrátérzékeny terü-
leteken történő gazdálkodóknak – függetlenül AKG program-
ban való részvételtől – nitrogén tartalmú műtrágya felhasz-
nálás esetén kötelező szántó területen 5 évente, gyep terüle-
ten 10 évente a talajmintavétel. A talajmintáknak akkreditált 
laboratóriumban elvégzett vizsgálati eredménye alapján kell 
megtervezni a nitrogén tápanyag-utánpótlást.

Veszprém Megyei
kormányhivatal

növény- és talajvédelmi igazgatóság
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rende-
let (továbbiakban: Korm.rendelet) 3. §. (4) bekezdés második 
fordulata alapján tájékoztatom a település lakosságát, hogy a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvény-
társaság kérelmére 25752/2012.ügyszámon a Balaton- Felvidék 
területén ivóvízellátás céljára létesítendő 6 db termelőkúttal 
történő – kutanként 1500 m3/nap -, összességében 9000 m3/nap 
karsztvíz kitermelés tárgyában előzetes vizsgálati eljárás folyik a 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) előtt. 

A Korm. rendelet 3. §. (4) bekezdése alapján a Felügyelőség  
az erről szóló Közleményt – mint a tevékenységtelepítési helye 
szerinti település jegyzőjének – megküldte, melyet a helyben 
szokásos módon, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 
8228. Lovas Fő u. 8. (Faluház) közzétettem. 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Közlemény mellékleteként 
megküldött kérelem és annak mellékletét képező környezetvé-
delmi hatásvizsgálat dokumentációját tartalmazó CD az Alsóörsi 
Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségénél ügyfél-
fogadási időben megtekinthető. 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő és Szerda: 800 - 1600

 Péntek: 800 - 1300

 Kedd és Csütörtök: Ügyfélfogadás nincs 
Fenti ügyfélfogadási időben a kérelembe és annak mellékle-

tét képező dokumentációba történő betekintés az ügyben eljáró 
ügyintézőnél az eljárás lezárásáig lehetséges.

Tóth Gáborné
aljegyző

BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ
ALSÓÖRS

8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200;

Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás
Földmunkagépek kezelővel,

beton újrahasznosítás
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu

E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, műszaki információk tekintetében 

keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség-Gyümölcs, Gabona,

Öko és Bio termékek
Házhozszállítás 2 hetente szombaton!

Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya mentes

E-mail: bioelemozsia@gmail.com
Alsóörs és 5 km vonzáskörzetében

kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel

(Zöldség-gyümölcs esetében)
Alma akció: 370 Ft/kg

www.bioelemozsia.hu
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Becsengettek
Ahogy az elmúlt években, úgy idén is 

közöljük a Lovasi Hírekben Mészáros 
Károlynak, az Endrődi Sándor Refor-
mátus Általános Iskola és Kézilabda 
Utánpótlásközpont igazgatójának év-
nyitó beszédét (szerk.)

 
Halkan útra kelt a nyár, észre sem 

vesszük, beköszöntött az ősz, a szept-
ember, s vele együtt az új tanév. Reg-
gelente az utcákon ismét megjelennek 
a gyerekek, a kisebbeket kísérő szülők. 
Az iskola újra megtelik élettel. Remé-
lem mindenkinek volt alkalma eleget 
pihenni, kellemes élményeket szerezni 
a nyáron.

Ez a második tanév, amit reformá-
tus iskolaként kezdhetünk. Az első-
ben megélhettük a biztos folytatás és 
az újrakezdés nehézségeit. Most az új 
köznevelési törvény bevezetése hozott 
változásokat, de ez nem okoz majd 
gondot a mindennapi oktató-nevelő 
munkában. 

Szeretettel köszöntelek benneteket 
elsőosztályosok!

Talán ti vártátok legjobban ezt a na-
pot. Jól tudom, úgy tekintetek az is-
kolára, mint egy csodára. Remélem, 
nem fogtok csalódni. Kívánom nektek, 
hogy érezzétek magatokat jól nálunk, 
legyen sok örömötök a tanulásban, él-
jetek át sok szép sikert iskolánk falai 
közt. Ma, a tanévnyitón már a tanító 
néni szólít benneteket és vár rátok a 
szépen berendezett tanterem.

Most a legfontosabb feladatotok, 
hogy Rita néni segítségével megtanul-
jatok írni, olvasni, számolni. És én tu-
dom, hogy ti ezt meg tudjátok csinálni. 
Érezzétek jól magatokat az iskolában 
és gondoljatok vissza mindig szeretet-
tel az óvodára, a dadusokra és az óvó 
nénikre, akik felkészítettek benneteket 
az iskolás életre. Szüleiteket arra 
kérem, segítsenek nektek, vezessenek 
benneteket kézen fogva ezen az 
izgalmas, szép és néha fárasztó felfe-
dező úton, amit a tanulás jelent.

Kedves Tanulók!
Ti már tudjátok, milyen iskolásnak 

lenni. Kérlek Benneteket, szeressétek 
és segítsétek a kisebbeket, különösen 

az első osztályosokat! Tudnotok kell, 
tőletek is rendszeres, szorgalmas mun-
kát, tisztességes viselkedést, jó tanul-
mányi eredményt várunk.

Kedves Nyolcadikosok!
Ti lettetek az iskola legöregebb tanu-

lói. Tanuljatok és viselkedjetek ehhez 
méltóan! Mutassatok mindenben jó 
példát. Tanuljatok úgy, hogy év végén 
elmondhassátok: Én mindent megtet-
tem azért, hogy sikeresen kezdjem ta-
nulmányaimat egy középfokú oktatási 
intézményben. Tanáraitoktól, szülei-
tektől ehhez minden segítséget meg-
kaptok.

Kedves Szülők!
Mi felnőttek tudjuk, ha valamit el 

akarunk érni, azért meg kell dolgozni. 
És ezt már iskoláskorban el kell kezde-
nünk megtanítani a gyerekeinknek. A 
rendszerességet, szorgalmat, kitartást. 
Ezek nélkül nincs eredmény.  Türe-
lemmel, szeretettel segítsék legyőzni 
gyermekeiknek a nehézségeket. Mert 
tudjuk, nekik sem könnyű. Ha problé-
ma adódik, jelezzék nekünk is, közö-
sen minden könnyebben megoldható.

 Az iskola követelmények teljesítése 
nagyon fontos. De a tanulók vegyék 
ki részüket életkoruknak megfelelően 
a háztartási és házkörüli munkákból 
is. Higgyék el, a későbbi boldogulás 
szempontjából ez is nagyon fontos. 
Neveljük őket közösen a másik ember 
tiszteletére, akkor is, ha az másmilyen, 
másképp gondolkodik.

Kérjük Önöket, tegyenek meg miny-
dent annak érdekében, hogy gyerekeik 
kipihenten érkezzenek az iskolába. A 
fáradt gyerek nem tud órán figyelni, 
nem tud jól számot adni tudásáról, nem 
terhelhető, ingerlékeny, nem tudja a 
konfliktusokat kezelni. A gondoskodó, 
okos szülői szeretetet a világon semmi 
nem pótolhatja.

Most köszöntöm azon tanulókat, 
akiknek életébe ez a mai nap a szoká-
sosnál is nagyobb változást hoz. 

Kedves Kézilabdások!
Ti a kézilabdautánpólás- központ 

miatt választottátok iskolánkat. Ez ta-
lán életetek első nagy döntése, amit 

szüleitekkel közösen hoztatok meg. 
Elszakadtok a szülői háztól. És ez nem 
csak térbeli távolságot jelent. Mostantól 
nem otthon, a saját ágyatokban 
hajtjátok esténként álomra a fejeteket, 
nem a szüleitek osztják be az időtöket. 
Sok dologban önállóságra tesztek szert. 
Itt lesz részetek szép élményekben, 
örömben, de természetesen a 
nehézségekből is kijut majd. Olyan lesz 
az itt eltöltött idő, amilyenné teszitek, 
tesszük. Külön-külön és közösen. 
Egy bibliai idézetet nyújtok át nektek 
segítségül:„Amit nem akarsz, hogy 
mások tegyenek neked, te se tedd 
másoknak”.

Kedves Lányok és Fiúk! Tisztelt 
Egybegyűltek!

Mint már említettem, az idei tanév is 
hoz változást az iskola életébe. 

- Az első és ötödik osztályosok az új 
Nemzeti Alaptanterv szerint tanulnak.

- Lehetőséget biztosítunk délutáni 
elfoglaltságokra minden nap16 óráig: 
színjátszó csoport, zenei képzés, sport, 
felvételi előkészítők, fejlesztő foglalko-
zások, felzárkóztatás, logopédia, tanu-
lószoba, napközi.

- A felső tagozatosok számára to-
vábbra is biztosítjuk a hittanórák mel-
lett az erkölcstan oktatását.

-Új rendszerű lett a tankönybeszerzés, 
de az önkormányzati döntéssel az isko-
la valamennyi tanulója idén is ingye-
nes tankönyvellátásban részesül. Az 
ingyenes tankönyv azt jelenti, hogy a 
tankönyvek az iskola tulajdonát képe-
zik. Amennyiben a tankönyv megsérül 
vagy nem hozzátok vissza tanév végén, 
ki kell fizetni az árát. Kérlek bennete -
ket gyerekek, vigyázzatok a tanköny-
vekre, mert sok évig fogják még ezeket 
használni iskolánk tanulói!

-Felső tagozatban kicseréltük a régi 
padokat és az első osztályosok is mélk-
tó fogadtatásban részesültek új padok, 
székek, szekrények beruházásával. 
Köszönet érte az önkormányzatnak.

Mészáros Károly igazgató
Endrődi Sándor Református Általá-

nos Iskola és Kézilabda Utánpótlásköz-
pont
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Óvatosságból, figyelemből soha nem elég

Könyvtári hírek

Véget ért a nyár, az idegen-
forgalmi szezon, borúsabbra 
fordult az időjárás, hűvösek 
a reggelek, rövidebbek a 
nappalok. Ismét aktuálissá 
vált a megváltozott közleke-
dési feltételekre való odafi-
gyelés és felkészülés.

A jó látás és láthatóság, 
mint baleset-megelőzési felté-
tel, nemcsak a gépjárművekre, 
hanem minden közlekedőre 
vonatkozik! A KRESZ által 
előírt gyalogos és kerékpáros 
láthatósági felszerelések, ki-
egészítők komoly sérülések-
kel járó balesetek megelőzését 
szolgálják, ezért ugyan nem 
kötelező, de tanácsos azokat 
lakott területen belül is visel-
ni. 

A téli közlekedésre való fel-
készülés elsősorban a gépjár-
művekkel közlekedőket érinti. 
A műszaki állapot felülvizsgá-
lata mellett lassan itt az ideje 
a gumicserének. A fagyos, 
jeges, nedves utakon, +7 fok 
alatt a nyári gumi megmere-
vedik, nagyon kis tapadással 
rendelkezik, így használata 
veszélyes lehet. A téli gumit 

ezzel szemben úgy fejlesztet-
ték ki, hogy alacsony hőmér-
sékleten is rugalmas marad, 
megnő a tapadási értéke, és 
rövidebb lesz vele a fékút is.

A látási körülmények rom-
lása szükségessé teszi a gép-
járművek világítóberendezé-
seinek gyakoribb, hosszabb 
ideig történő használatát, ezért 
is nagyon fontos, hogy azok 
megfelelően működjenek. A 
fényszórókat és a többi lám-
pát gyakrabban kell tisztítani. 
Ugyanakkor a rosszabb út- és 
látásviszonyok miatt nagyobb 
követési távolságot tartva, las-
sabban kell vezetni, így kisebb 
a balesetek bekövetkeztének 
kockázata, és rossz manővere-
zés esetén a hibák könnyebben 
korrigálhatóak. 

A sérüléssel járó balesetek 
közel egy harmadát az út, nem 
megfelelően megválasztott 
sebesség okozza. Nem a traf-
fipax által mért sebesség túl-
lépésre gondolok, hanem az 
úgynevezett relatív sebesség-
re, amely az út- és látásviszo-
nyoktól, a vezető gyakorlott-
ságától, a forgalmi helyzettől 
függ. 

Mit tegyünk, és mit ne te-
gyünk, ha arra gyanakszunk, 
hogy bűncselekményt követ-
tek el?

•	A legfontosabb a hely-
szín biztosítása, hogy ne 
változzon meg semmi, a 
helyszín maradjon érin-
tetlen, hogy a felderítés-
hez fontos információ ne 
vesszen el, mint például 
a lábnyomok.

•	Azonnal hívják a rend-
őrséget! 

•	A bejelentésnél pontosan 
adják meg a bejelentő és 
a helyszín adatait.

•	Ne hagyják el a helyszínt 
a rendőrök kiérkezéséig.

•	Figyeljék meg, van-e 
olyan személy a környé-
ken, aki a helyszínhez 
köthető, onnan jött el, ki- 
vagy bemászott, szokat-
lan tárgyat cipel, sietősen 
távozik.

•	Van-e olyan gépjármű 
a közelben, amelyben 
várakoznak, amibe pa-
kolnak.

Ezek a szabályok érvénye-
sek a gépkocsi feltörések és 
a közlekedési balesetek ész-

lelésénél is. Előfordul, a sér-
tett magát is okolja, amiért 
nem tett meg mindent, hogy 
ne váljon bűncselekmény 
áldozatává. Nyitva hagyta, 
felejtette az ajtót, ablakot, 
kaput, gépkocsit, a gépkocsi-
ban hagyta a kulcsot, értékes 
dolgokat, őrizetlenül hagyta 
holmiját a strandon, szórako-
zóhelyen, üzletben. 

Nyomozati munkánkat 
egyre többször segítik az üz-
letekben, intézményekben, 
közterülteken (parkok, utak, 
terek), magánterületeken 
(MÁV, strand, házak, laká-
sok, benzinkutak) felszerelt 
térfigyelő kamerákkal rögzí-
tett felvételek. Léteznek esz-
közök, technikák, amelyek 
ebben segítségünkre vannak, 
de van valami, ami nem kerül 
pénzbe, az óvatosság és az 
odafigyelés magunkra és má-
sokra is. Vagyonunk védelme 
saját érdekünk és dolgunk is!

Stanka Mária
r. őrnagy 

Balatonalmádi
Rendőrkapitányság

A Balatonfüredi Városi Könyvtár munkatársa hamarosan be-
fejezi a könyvek leltározását, online felületre vitelét. Ezentúl 
lehetőség lesz arra, hogy Interneten keresztül megtekinthetik 
a lovasi bibliotéka könyvállományát, hogy az adott kötet, amit 
ki szeretnének kölcsönözni megtalálható vagy sem. A program 
ingyenes, a Balatonfüredi kistérséghez tartozó könyvtár ezt 
megkapta. 

Mint ismeretes tavalyelőtt egy pályázatnak köszönhetően el-
készült a gyereksarok-olvasószoba. A gyerekek egy külön te-
remben, kultúrált körülmények között rajzolhatnak, festhetnek, 
társasjátékozhatnak. A felnőttek, -aki igény tart rá- kártyázhat-
nak, sakkozhatnak, de aki szeretne csocsózni, annak is biztosí-
tunk lehetőséget. Közeledik a tél, érdemes felkeresni intézmé-
nyünket, egy-egy jó baráti beszélgetésre, művelődésre!

Természetesen, ha valaki könyvet vagy folyóiratot szeret-
ne olvasni, mindazt megteheti a teremben. Hamarosan újabb 
könyvekkel bővül a helyi könyvtár. Remélhetőleg erről a kö-
vetkező számunkban beszámolhatunk. Amennyiben van olyan 
kötet, amit szeretne „megrendelni”, kérjük szíveskedjék jelezni 
mindezt személyesen a Teleházban, vagy a 87/575-083-as tele-
fonszámon, esetleg e-mailben konyvtar@lovas.hu. 

Az őszi rendezvények egy része, -mely érinti a Szüreti Fesz-

tivált és a Márton Napi Vígasságokat is- a könyvtári normatí-
va támogatásából valósulnak meg. Természetesen továbbra is 
lesznek könyvbemutatók, irodalmi estek, kulturális előadások 
ebben az évben is. 

Tizenkét fővel megkezdődött a faluházban szeptember 13-án 
az angol kezdő tanfolyam. A hallgatók minden héten szerdán és 
pénteken 16.00-19.30-ig járnak az órákra. Előreláthatólag dec-
ember közepén vizsgát tesznek. Terveink között szerepel jövő 
év elején egy német kezdő tanfolyam indítása is, aki erre szeret-
ne jelentkezni, a fentebb megadott elérhetőségeken megteheti. 
Ezek a tanfolyamok egy Európa Uniós támogatással valósulnak 
meg. 

Bővebben erről: „A Széchenyi Terv keretében kezdő és ha-
ladó informatikai, valamint angol, német (kezdő, haladó) ma-
ximum 90 órás képzések indulnak. A tanulni vágyóknak folya-
matosan lehet jelentkezni a könyvtárban. A képzés teljes díja 
maximum 4.500 forint. Az említett összegből több tanfolyam 
is elvégezhető. Kitételek, melyeknek a jelentkezőnek meg kell 
felelnie: 18. életév betöltése, nem áll középiskolával, felsőok-
tatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Kis-
mamák, nyugdíjasok, munkanélküliek, vállalkozók, pályakez-
dő fiatalok, aktív munkavállalók jelentkezését is várjuk.”
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Harmadik szezonját tölti az alsóörsi 
U19-es csapat kispadján Sárdi Máté, a 
helyi falugondnok. Az elmúlt két évben 
a piros-fehér alakulat szép eredménye-
ket ért el a megyei első osztályban.

– Mi vonzott az edzői pályára?
– Alsóörsről három évvel ezelőtt meg-

kerestek, hogy lenne egy ilyen lehetőség. 
Mindig is közel állt hozzám a sport, ki-
váltképp a futball. Amióta falugondnok-
ként dolgozom, meglévő szabadidőmet 
igyekszem hasznosan eltölteni. Nem 
mellesleg a felnőtt csapat tagja is vagyok, 
ezért szívesen vállaltam a felkérést. 

– Milyen eredményeket értetek el az el-
múlt években?

– Az első év a csapatnak és nekem is 
az úgynevezett „tanulóév” volt. Az elmúlt 
szezonban sokáig vezettük a bajnokságot, 
csatáraink meglehetősen gólképesek vol-
tak. A bajnokság végén az előkelő harma-

dik helyet szereztük meg, melyre nagyon 
büszkék vagyunk.

– De nemcsak a tavalyira, hanem az 
idei szezonra is büszkék lehettek, ha jól 
tudom…

– Valóban így van, eddig száz százalé-
kos teljesítményt nyújtottunk, vezetjük a 
tabellát. Remélem, hogy erőnk és ered-
ményességünk kitart a bajnokság végéig. 
Nagyon sok tehetséges játékosunk van, 
akik hosszú távon a felnőtt csapatot is 
erősíthetik. 

– Ha jól tudom nemcsak nagypályán 
kergeted a labdát, hanem kispályán is, 
egészen pontosan a veszprémi futsal csa-
patot erősíted. Mióta „kispályázol”?

– Három évvel ezelőtt Győrben ismer-
kedtem meg a sportággal. A sérülésemből 
felépülve megkerestek a veszprémiek, és 
azt is örömmel vállaltam. A csapat jelen-
leg a magyar első osztályban szerepel, 
kapusként igyekszem helytállni hétről-

hétre. Számomra a sport, a futball mindig 
is kihívást jelentett, örömmel teszem ezt a 
munka mellett. 

– Az önkormányzat és Lovas telepü-
lés nevében további sikereket, jó erőt és 
egészséget kívánunk!

Szendi Péter

Száz százalékos teljesítménnyel vezetik a bajnokságot
Sárdi Máté irányítja az alsóörsi U19-es csapatot

Makkai Levente
országos versenyen szerepelt

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idén hatodik 
alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyt (OSZTV).
A fémipari szakmák megyei előselejtezője Veszprémben volt, 
ahonnan Makkai Levente a megye legjobbjaként továbbjutott. 
Az országos döntőre Esztergomban került sor, ahol Levente 
is részt vett. A gépi forgácsoló versenyen száznegyvenen 
indultak, mely háromfordulós volt. Az első forduló elméleti, 
a második ipari mérésekből, a harmadik gyakorlati versenyből 
állt. Levente az összesítésben az előkelő hatodik helyet 
szerezte meg. 
Szívből gratulálunk neki, további sok sikert a szakmai 
pályafutásához!

Szendi Péter

Gratulálunk!
Szeptember 9-én, 9 óra 26 perckor megszületett 
Korai-Sümegi Zsombor Győző, 3750 grammal és 
57 centiméterrel. Jó egészséget és sok boldogságot 
kívánunk az egész Családnak!
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  Paloznaki Falunapok 
 2013. szeptember 27-29. 
 

Szeptember 27., péntek: 
Faluház nagyterem: 
17.00  A 20 éves Paloznaki Hímzőkör jubileumi kiállítása 
Tájház udvar: 
18.00  Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadások 
  Megnyitja: Praznovszky Mihály, irodalomtörténész, muzeológus 
  Közreműködik: Paloznaki Kórus 
19.00  Pörkölt Party a PaCi-val. Menü: Vadpörkölt 
20.00  Búgócsiga Zenekar koncertje    
 

Szeptember 28., szombat: 
Játszótér és környéke: 
10.00  Történeti Játszóház, tréfás játékok, íjászat, vetélkedők   
 

Tájház udvar: 
9.00   Gulyásfőző verseny 
10.00 Csopaki óvodások néptánc bemutatója 
11.00  Franz Kapelle zenekar műsora  
13.00  Gulyásfőző verseny és Tortaverseny eredményhirdetése 
14.30  Boombatucada együttes felvonulása a Tájház udvarából  
 

Sárkányos kút: 
15.00  Borkóstolás, mustkóstolás 
 

Rákóczi utca:   
18.00  Szoboravató 
 

Fő tér: 
15.00  Szüreti Felvonulás indulása a Fő térről   
15.30  Szó és Kép színpad: „Gondűző borocska mellett…”  
16.30  Szüreti Felvonulás érkezése a Fő térre 
16.45  MH Légierő Zenekar műsora 
18.30  Bihari Gellért, humorista szórakoztató műsora  
20.00  Utcabál a Klubdélután Zenekarral, közben: tombola  
 

Szeptember 29., vasárnap: 
11.30 Búcsúi Szentmise a római katolikus templomban 
15.00 Babaköszöntő és faültetés 
21.30 Tűzgyújtás a Millenniumi Parkban 
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