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A fenti címmel tartott előadást a 
faluház nagytermében Országh Jó-
zsef nyugalmazott egyetemi tanár a 
faluház nagytermében a Lovasi Es-
ték előadássorozat keretén belül. Az 
előadás azokat az olcsó, egyszerű, 
de igen hatásos módszereket ismer-
tetette, amelyek segítségével egy fa-
lusi- vagy külvárosi család a vízhez 
és a szennyvízhez kötött költségeit 
a nullára csökkentheti, miközben a 
környezetet nem szennyezi, hanem 
javítja.
Az előadás sok mindent érintett. Én 
most kettőt ragadnék ki. A kiváló 
szakembert először a komposztkazán 
kísérletekről kérdeztem. - Két éve so-
kan érdeklődnek a komposztkazánról, 
ami egy nagyon ígéretes megoldás 
lehet a családi házak alapfűtésének a 
biztosítására. Sajnálatos módon, pon-
tosan azok, akiknek ez lenne a munká-
ja, az akadémiai- és egyetemi- kutató 
laboratóriumok, a tárgykör iránt az 
érdeklődés legkisebb jelét sem mutat-
ják. Amennyiben ezen a téren valami-
lyen előrelépést kívánunk látni, illetve 
tenni, csak magunkra vagyunk utalva. 
Magyarországon néhány barkácsoló 
kísérletezett csak vele, nagyon válto-
zó, és közzé nem tett eredményekkel. 
Hála az internetnek ilyen elszigetelt 

kísérletek eredményeit az érdeklődők 
között viszonylag könnyű megosztani, 
csupán egy ismeretségi kört kellene 
kialakítani, amiben a tapasztalatcsere 
könnyen létrejöhet.
Feltehetően Jean Pain készítette az 
első komposztkazánt Dél-Franciaor-
szágban 1973-ban. Néhány napi víz-
ben való áztatás után, a frissen aprított 
fatörekből készített kupac belsejében 
a hőmérséklet 50ºC fölé emelkedett és 
maradt heteken, hónapokon keresztül. 
Jean Pain szerint, kedvező esetben a 
hőmérséklet elérheti a 70ºC-ot is, és 
egy nagyobb kupacban a hőmérséklet 
50ºC fölött maradhat akár 18 hónapon 
keresztül. 
A „komposztkazán” szót Kakuk Atti-
la alkotta, aki Magyarországon 2011 
februárjának elején szőregi házának 
a fűtésére, az első ilyen berendezést 
megépítette. Magyarországon Kakuk 
Attila az első komposztkazánjához 9 
m3, ingyen kapott fatöreket használt 
fel, amihez a családi alomszék em-
beri trágyáját is hozzákeverte. A 70 
m hosszú, két, hengeres csigavonal 
formájára kialakított, colos kemény 
műanyag csőrendszerre tette rá az 
anyagot. A kupac készítése közben a 
fatöreket állandóan locsolta. Nem tör-
tént ugyanis előzetes beáztatás. 

A háztartási hasznosítási szappanos 
vizek hasznosítására az alábbi taná-
csokat adta a szakember. 
-Az új felfogás szerint, nem a szenny-
víztisztítás a cél, hanem a szennyvi-
zek 100%-os hasznosítása. Amikor 
a család vízöblítéses vécét már nem 
használ, a szürkevíz kezelésére és 
hasznosítására van több megoldás. 
Nyáron a házban keletkezett szür-
kevizet egy hajlékony tömlő segítsé-
gével a kerti növények tövébe lehet 
vezetni. Nyáron, ill. száraz időben 
ez egy nagyon értékes vízhozam le-
het. A szappanok, mosó-, mosogató-, 
takarító szerek túlnyomó többsége 
nem jelent ártalmat sem a növények-
re, sem a talajra, sem a földalatti 
vízkészletekre. A szürkevizet tárolni 
is lehet egy, a kertben kialakított és 
fóliával bélelt, nyitott medencében. 
Ott a zavaros víz a napfény és a le-
vegő hatására magától letisztul. On-
nan is lehet a kertet öntözni. Évente 
a medencét üríteni kell. A lerakodott 
iszapot a komposztba keverjük. Télen 
a szürkevizet egy egyszerű emész-
tőbe vezetjük, aminek a túlfolyója 
a szikkasztóba, vagy egy földalatti 
szórócsőbe (magyarul „drén” cső) 
ömlik. 

Szendi Péter
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Újra itt az influenzajárvány!

Gyógyvíz nagyhatalom vagyunk?

Már két hete elkezdődött, lassan csúcsára 
ér az influenzajárvány, de talán még nem 
késő néhány fontos dolgot megemlíteni. Az 
influenza egy vírus által okozott megbe-
tegedés, jellemző módon cseppfertőzéssel 
terjed. Általános tünetei a rossz közérzet, 
végtagfájdalmak, láz, bár a mostani jár-
vány esetén ez nem mindig jellemző, fel-
ső légúti hurutos tünetek, mint torokfájás, 
orrfolyás, orrdugulás, köhögés. Szerencsés 
és típusos esetben ezek néhány nap alatt el-
múlnak, pár nap gyengeség, fárdékonyság 
után a beteg panaszmentessé válik.

Rosszabb esetben 3-4 nap múltán ki-
alakulhatnak a szövődmények, hörghurut, 
tüdőgyulladás is. Már idén is találkoztunk 
ilyen esetekkel. Szövődménymentes ese-
tekben elegendő a megfelelő, minimum 
2,5-3 liter folyadékbevitel, lázcsillapítás, 
vitaminpótlás és amit leginkább hangsú-
lyoznunk kell, az ágynyugalom! Meg kell 
adnunk az esélyt szervezetünknek, hogy 
leküzdje a kórokozót!

A vírusok nem reagálnak antibiotikum-
ra! Sokan ragaszkodnak ezekhez a gyógy-
szerekhez, mondván, legutóbb is meg-
gyógyultak tőle. Persze meggyógyultak, 
de az öt napos antibiotikumkúra pontosan 
annyi idő, amennyi idő alatt egyébként is 
rendbe jöttek volna! Ugyanakkor kitették 
magukat annak a veszélynek, hogy egy 
esetleges baktérium okozta felülfertőződés 
esetén az alkalmazott antibiotikum már 
semmit nem fog érni, mert a kórokozó már 
nem érzékeny rá.

Legjobb tehát "kifeküdni"az influen-
zát. Ha 3-4 nap alatt láztalanná válik a 
beteg, nem is kell okvetlenül orvoshoz 
fordulni. Alkalmazni kell a jól bevált láz-
csillapító eljárásokat-gyógyszer /Panadol, 
Paracetamol, Coldrex stb/, ha ez nem elég, 
hűtőfürdő, ami nem hideg vizet jelent, ha-
nem a zuhanyozáskor, fürdéskor megszo-
kott hőmérsékletű vízben való 15-20 per-
ces tartózkodást. A bőrfelületről elpárolgó 
víz ugyanis nagy mennyiségű hőt von el a 

szervezetünkből. Ez gyermekekre is vonat-
kozik.

A láz a szervezetünk védekező reakciója, 
ezen a magasabb hőmérsékleten működik 
az immunrendszer a legoptimálisabban, 38 
fok alá nem is kell csökkenteni. Természe-
tesen, ha 3-4 nap után még mindig magas 
láza van valakinek, vagy egy-két lázmentes 
nap után újra belázasodik, az már szövőd-
ményt jelez, ekkor már mindenképpen for-
duljon orvoshoz!

Már kicsit késő a megelőzésről beszélni, 
de jövőre mindenképpen kérjék a védőol-
tást! Az idei járványban is megfigyelhető, 
hogy kitűnő védettséget ad. Aki nem kérte, 
de még nem beteg, kerülje az olyan helye-
ket, ahol sok ember van együtt, sétáljon a 
friss levegőn, fogyasszon sok gyümölcsöt 
vagy multivitamin készítményeket.

Influenzamentes szép tavaszt kívánok:
dr. Bardóczi Miklós

háziorvos

A Lovasi Esték sorozat keretében 
február 19-én 18 órai kezdettel tartott 
előadást a faluházban Vancsura Miklós 
címzetes egyetemi docens, a Magyar 
Fürdőszövetség ügyvezető elnőke, a 
Sárvári Gyógy- és Wellness Fürdő 
igazgatója „Magyarország gyógyvizei” 
címmel.
Az előadást közepes érdeklődés kísérte, 
az előadó még nem járt elmondása szerint 
falunkban, de nagyon tetszett neki és 
szeretne még visszatérni. Remélhetőleg 
majd a Polgármester Asszony által az 
előadás végén átadott lovasi naptárt 
nézegetve nem fog tudni ellenállni a 
csábításnak, hogy valamelyik nyári 
rendezvényünket meglátogassa. Több 
mint 30 éve van ezen a pályán, közel 20 
évig a Hévizi Kórház és Gyógyfürdőt 
vezette, az elmúlt 5-6 évben minden 
jelentősebb fürdő fejlesztési projektben 

részt vett, így teljes rálátása van a 
magyarországi fürdőfejlesztésekre. Neki 
köszönhető a Hévízi tó megmentése, 
az ő javaslatára hagytak fel a bauxit 
bányászattal. Nem biztos, hogy mindenki 
tudja, hogy a világon a legtöbb gyógyvíz 
a Kárpát-medencében található, ebből is a 
legtöbb Magyarországon.
Nagyon sok hőforrás van még például 
Izlandon, de azok csak „fiatal vizek”, 
melyek nem versenyezhetnek a 
gyógyvizek kedvező egészségügyi 
hatásaival.
Magyarországon az elmúlt években a 
fürdőkre több mint 100 milliárd forintot 
költöttek, ezért azok szolgáltatásai szinte 
mindenütt nagyon magas színvonalat 
képviselnek. A fürdők árbevételéből 
éves szinten 17-18 milliárdnyi forint 
kerül vissza az állami költségvetésbe 
és jelentős pénzt fizetnek a fürdők helyi 

adók formájában az önkormányzatoknak, 
emellett a hazai fürdőkben közvetlen 7-8 
ezer embert foglalkoztatnak, közvetve 
pedig 20-25 ezer ember megélhetéséhez 
járulnak hozzá. A magyar fürdők európai 
viszonylatban is megállják a helyüket 
és meg van a lehetőség arra, hogy az 
különböző problémáknak megfelelő 
gyógyvizet válasszunk. Az ország bármely 
részében élünk is, mindenki talál lakóhelye 
közelében magas színvonalú és hatású 
gyógyfürdőt. Kicsit részletesebben beszélt 
a „saját” fürdőjéről, azok részlegeiről, 
ultra finomszűrős technológiájáról. Az 
előadás végén nehezen akartak elfogyni 
a hallgatóság részéről a kérdések, 
vélemények. Mindenkinek tudom ajánlani 
a hazai wellness-turizmust, különösen 
azok számára vannak olcsó ajánlatok, akik 
időben tudnak alkalmazkodni ezekhez.

Horváth Ferenc
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Biztonságosabb Internet Nap – Safer Internet Day – Zaklatás

Befejeződött a német tanfolyam

Az internet használata ma már gyakor-
latilag elkerülhetetlen. Már az általános 
iskolában is tanulnak a gyerekek infor-
matikát, és a számítógépes ismereteken 
belül internet használatot. Későbbi tanul-
mányaik során egy-egy feladat megoldá-
sához, kisdolgozat elkészítéséhez inter-
net nélkül már hozzá sem fognak. Ilyen 
esetekben a „könytárazás” gyors és egy-
szerűbb módját választják. A felsőfokú 
intézmények hallgatói az oktatási intéz-
ményeikkel a kapcsolatot szinte már csak 
az internet használatával tudják tartani.
A hétköznapi életben is az internetet 
vesszük igénybe a barátainkkal, ismerő-
sökkel való kapcsolattartásban, utazás 
előtt menetrend keresésnél, vásárlásnál, 
mesterember keresésénél, banki ügyek 
intézésénél, hírek olvasásához, bennün-
ket érdeklő témákban információszerzés-
hez, zenék, filmek, könyvek, letöltéséhez 
vagyis szórakozáshoz. És még sorol-
hatnám a lehetőségek végtelen tárházát, 
amelyet az internet nyújt.

Szeretek netezni, szeretek szörfölni a ne-
ten, de
– Nem adom meg és nem teszem közzé a 

személyes adataimat, banki adataimat, 
elérhetőségemet minden szíre-szóra, 

– Nem töltök fel fotókat másról, magam-
ról is csak olyant, amit akár évek múlva 
is vállalhatok,

– Nem kommunikálok olyan stílusban, 
témában, másokról véleményt nyilvá-
nítva, amely nem tartozik a nagy nyil-
vánosságra,

– Nem hiszek el mindent feltétel nélkül, 
amit olvasok, amit látok,

– Nem vásárolok csak postai utánvétellel 
ismeretlen emberektől, cégektől, 

– Nem nézegetek tiltott információkat 
hordozó oldalakat,

– Nem töltöm a „fél életemet”, a szabad-
időmet a számítógép előtt.

Így elkerülhetem, hogy 
– Adathalászok hálójába kerüljek, akik az 

általam megadott információk alapján 
bűncselekményt követnek el ellenem, 
vagy a látottak, tapasztaltak, a velem 
megtörténtek miatt áldozattá váljak,

– Megszámlálhatatlan, időnként zaklatásnyi 
mennyiségű hirdetést, reklámot kapjak,

– Megharagudjanak rám a barátaim, is-
merőseim, hogy kellemetlen helyzetbe 
hoztam őket, jómagam bűncselekmény 
elkövetőjévé váljak.

A közösségi oldalakon egy új, veszé-
lyes szokás terjed a fiatalok körében, a 
cyberbullying, vagyis zaklatás. Az egy-
re gyakoribb internetes kortárs-zaklatás 
divatja mostanra a magyar fiatalokat is 
elérte. Egyre többen próbálják kiközösíte-
ni vagy megleckéztetni a számukra nem 
szimpatikus osztálytársat például úgy, 
– hogy álprofilt hoznak létre a nevükben, 

szervezetten pocskondiázzák egy kö-
zösségi oldalon,

– esetleg megverik és az erről készült vi-
deót feltöltik a netre,

– mobiltelefonon küldenek kellemetlen 
vagy ijesztő SMS-eket.

Zaklatást valósít meg a Büntető Törvény-
könyv szerint az, 
– aki mást megfélemlítve, magánéletébe, 

minden napjaiba beavatkozva rendsze-
resen, tartósan háborgat, 

– aki mást vagy hozzá tartózóját személy 
elleni erőszakos vagy testi épségét ve-
szélyeztető cselekmény elkövetésével 
fenyeget.

Tippek gyerekeknek és fiataloknak az 
internetes zaklatás megelőzésére

1. Mindig tartsd tiszteletben a többi-
eket! Nem láthatod, milyen hatással 
vannak szavaid, vagy az általad kül-
dött képek másokra, ezért fontos, hogy 
tartsd őket tiszteletben, és gondold 
meg, mit mondasz/küldesz másoknak. 
2. Használd az eszed, mielőtt közzé-
teszed! Bármit küldesz, vagy posz-
tolsz online, legyen az fotó, vagy szö-
veg, nagyon gyorsan elterjedhet, nem 
törölhető, örökre online maradhat. 
3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogke-
fédet – ne oszd meg másokkal! A mobil 
számodat csak megbízható barátaidnak 
add meg!
4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, 
hogyan blokkolhatod vagy jelenthe-
ted, aki kellemetlenül viselkedik, és 
ne vágj vissza, ne válaszolj haragból! 
5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, 
hogyan mentheted el a sértő üzeneteket, 
képeket vagy online beszélgetéseket! 
6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd 
el egy felnőttnek, akiben megbízol, 
vagy hívd a Kék Vonal Helpline szá-
mát: 116 111, vagy a rendőrséget! 
7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit 
zaklatnak! Támogasd az áldozatot, je-
lentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd ma-
gad, ha senki nem állna melléd?

Kedves Szülők, Pedagógusok, gyerme-
kekkel foglalkozó Felnőttek!
Mindnyájunk feladata, hogy megvédjük 
gyermekeinket, fiataljainkat az internetes 
bűnelkövetéstől és áldozattá válástól. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

December közepén kezdődött és ja-
nuár végéig tartott a német kezdő 
tanfolyam, melyen 11 hallgató tett 
sikeres vizsgát, ebből kilenc lovasi. 
Az óráknak a faluház tárgyalóter-
me adott otthont minden kedden és 
csütörtökön, délután öttől negyed 
nyolcig. A másfél hónap alatt a tanfo-
lyam valamennyi résztvevője sikeres 
vizsgát tett. Ez a tanfolyam is, mint 
a korábbi angol kezdő, Európa Uniós 
támogatással valósult meg.
A Széchenyi Terv keretében kezdő és 
haladó informatikai, valamint angol, 
német (kezdő, haladó) maximum 90 

órás képzések indultak. A tanulni vá-
gyóknak folyamatosan lehetett jelent-
kezni a könyvtárban. A képzés teljes 
díja maximum 4.500 forint volt. Az 
említett összegből több tanfolyamot is 
elvégezhettek. Kitételek, melyeknek a 
jelentkezőnek meg kellett felelnie: 18. 
életév betöltése, nem áll középiskolá-
val, felsőoktatási intézménnyel tanulói 
vagy hallgatói jogviszonyban. Kisma-
mák, nyugdíjasok, munkanélküliek, 
vállalkozók, pályakezdő fiatalok, ak-
tív munkavállalók is jelentkezhettek.

Szendi Péter
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A Római Katolikus Egyházközség hírei

Középpontban az éltető víz
Máshogy kell gondolkodnunk róla, ha szükségünk van rá

2013. Ádventjében a Római Katoli-
kus Egyház hivatalos segélyszerveze-
te a Katolikus Karitász felhívására a 
lovasi hívek körében is gyűjtés indult 
a rászorulók támogatására. „A jónak 
lenni jó!” jelmondatú kampány helyi 
szervezője Kovács Marcell Károly, a 
Szűz Mária Szent Neve tiszteletére 
szentelt XIII. századi műemlék temp-
lom gondnoka volt. Az összegyűlt 

adományok szent karácsony ünnepe 
előtt a veszprémi Karitászon keresztül 
jutottak el a hátrányos helyzetű csalá-
dokhoz.

2013. decemberében „Lovasi Katoli-
kus Hírmondó” címmel megjelent a 
helyi Egyházközség hírleve. A 8 ol-
dalas kiadvány havi rendszerességgel 
tudósít a Római Katolikus Anyaszent-

egyház országos és helyi híreiről. A 
Veszprémi Főegyházmegye kimutatá-
sa szerint Lovason élő 177 római ka-
tolikus hívő tájékozódását segítő peri-
odika Kovács Marcell Károly gondok 
szerkesztésében, katolikus önkénte-
sek anyagi és erkölcsi támogatásával 
jut el az olvasókhoz.

vitéz Pintér Kornél

Jó két hónap alatt életünket meg-
határozó témákat járnak körül a 
Lovasi esték elnevezésű előadásso-
rozatban. Mindig sokan gyűlnek 
össze a faluház nagytermében, hogy 
meghallgathassák az előadást. Nem 
egyszer arra is volt példa, hogy ki-
vetítőket kellett beállítaniuk azért, 
hogy az épület többi termében is 
hallhassák az előadást. Az idei so-
rozat első darabjában Nováky Béla 
hidrológus mérnök, nyugalmazott 
egyetemi docens foglalta össze gon-
dolatait a Kárpát-medence vizeinek 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
 
A víz éltető elem, tovább kibírjuk éle-
lem, mint víz nélkül. Földünkön igen 
nagy mennyiségben fordul elő, de a 
zöme emberi fogyasztásra alkalmat-
lan, a tengerekben, óceánokban és a 
sarki jégben tömörül. Az emberiség 
létszámának növekedésével párhuza-
mosan egyre több vizet használ fel. A 
víz eloszlása nem egyenletes,vannak 
száraz területek, melyeknek az aránya 
a szárazföldeken növekszik. Az ember 
valamelyest mindig is alkalmazkodott 
a környezetéhez, hiszen ez a fenn-
maradásának egyik fontos feltétele, 
de az újabb klímaváltozás, melynek 
alanyai vagyunk, arra kényszerít ben-
nünket, hogy próbáljunk meg tudato-
san cselekedni, a változás elé menni. 
A Kárpát-medence vízrajzi szem-
pontból egy kisebb önálló rendszer. 

A terület mélypontján helyezkedik 
el országunk. A vízkészletünk egyik 
részről hatalmas, másik oldalról pe-
dig szegényesnek mondható. Magyar-
ország területén óriási felszín alatti 
vízkészletek találhatók. Ezek jelentős 
része ráadásul termálvíz, melynek 
zömét fürdőzésre használjuk, egyes 
helyeken üvegházakat, illetve lakó-
épületeket is fűtenek vele. Ezen a te-
rületen messze nem használjuk ki a 
lehetőségeinket. Nagyon téved, aki 
arra gondol, hogy a felszíni vizekkel 
jobban sáfárkodunk. Mezőgazdásza-
ink és vízügyi szakembereink évti-
zedek óta azt kérik: dolgozzanak ki 
a szakemberek egy olyan rendszer, 
amivel a területünkön tudjuk tartani 
és felhasználhatjuk az országunkon 
átfolyó vizeket. Ha a térképre nézünk, 
már láthatjuk, hogy a nagy folyóink 
átfutnak rajtunk. A folyóvizeknek el-
enyésző részét, sokak szerint csupán 
öt százalékát hasznosítjuk. Tavasszal, 
amikor a hó olvad a környező hegyek-
ben, gyakran tapasztalunk pusztító 
árvizeket a nagy folyóinkon, de bár 
vannak rá elképzelések, nem készül-
tek el az utóbbi időben azok a beru-
házások, melyek ésszerűen szabá-
lyoznák a folyóinkat és nagyobb részt 
tartanának meg az átfolyó vizekből. 
Az előző egy-két évszázadban a nagy 
folyóink szabályozása főleg abból 
állt, hogy igyekeztünk megregulázni 
őket. A tavainkat is betonteknőkbe 

szorítjuk, a nagy mocsarak, példá-
ul a Hanság lecsapolói is alapjaiban 
jót akartak, de rosszat tettek. Bár az 
Alföldön ki-épült egy csatornarend-
szer, amit érdemes lenne használni, ez 
anyagi és műszaki okok miatt nehezen 
lenne megvalósítható. Az utóbbi évek-
ben egyre gyakoribb országunkban az 
aszály, a mezőgazdászoknak javasol-
ják, hogy térjenek át az öntözéses gaz-
dálkodásra, ha erre lehetőségük van. 
Az Alföldön egyre nagyobb területe-
ken észlelhetők már a sivatagosodás 
jelei. Az éghajlatváltozással arra kell 
számítanunk, hogy olyan kórokozók 
is megjelennek a mezőgazdaságban 
és a vizekben is, melyek korábban ná-
lunk nem, vagy csak ritkán fordultak 
elő. Ezek közé tartoznak a különféle 
gombák, melyek méreganyagok ter-
melésére képesek. Nem halogathatjuk 
tovább annak a koncepciónak a kidol-
gozását, melynek magvalósításával 
elérhető lenne, hogy a csökkentsük 
az árvízként lezúduló éltető anyag 
pusztítását, ne hagyjuk érintetlenül 
átfolyni a területünkön, hanem mind 
nagyobb részét tartsuk a határainkon 
belül és ha már itt van, akkor hasz-
nosítsuk. Ennek egyik módja például 
az öntözéses mezőgazdaság. Érdemes 
lenne feleleveníteni az ártéri gazdál-
kodás ősrégi fogásait.

Varga Ibolya
(www.naplo-online.hu)



5Lovasi Hírek

Reális cél: a dobogó

Nem ér rá unatkozni Sárdi Máté, 
Lovas község falugondnoka, az ezzel 
járó sokrétű teendők mellett focizik a 
veszprémi futsalcsapatban és edzője 
a megyei bajnokságban az alsóörsi U 
19-es nagypályás ificsapatnak. Hogy 
ez utóbbit is profi módon csinálja, bi-
zonyíték a csapat őszi első helye, 10 
pont előnnyel a második csapat előtt. 
16 meccsből 16-t megnyertek. 

Az edző labdarúgáshoz való kötődése 
itt kezdődött Alsóörsön 13 éves  korá-
ban. Innen három évre elkerült a győ-
ri ETO-hoz, egy évet volt az NB II-es 
Integrálban, ezt követően átváltott 
a futsalra. Nyolc hónap után sérülés 
miatt sok időt, másfél évet ki kellett 
hagynia. Majd újra elkezdett edzés-
re járni, így kapott felkérést az ifisek 
edzői feladatára, amit három éve tel-
jesít dicséretre méltó eredményesség-
gel. Nem titok, hogy a 18 fős keretben 
sajnos csak egy alsóörsi fiatal szere-
pel, a többiek zömmel veszprémiek, 
illetve van egy almádi lakos is. Nagy 
részük diák, vagy pályája elején lévő 
dolgozó. Így nem könnyű összehozni 
a heti két edzést. Ugyanakkor az ered-
mények bizonyítják, hogy erős a lab-
darúgás iránti elkötelezettségük. Sokat 
számít, hogy jó a csapatszellem, évek 
óta együtt vannak, a pályán kívül is. Az 
ificsapatban van 4-5 játékos, akik jövő 
évben „kiöregednek”, őket szeretnék a 

felnőtt csapatba beépíteni. Már eddig is 
előfordult, hogy egy-egy ifijátékos sze-
repelt a felnőtteknél, vagy a serdülők-
től kaptak az ifisek utánpótlást.  Sárdi 
Máté nem szívesen emelne ki senkit, 
de megemlíti Osvald Ádámot, aki csa-
tárként a házi gólkirály, a bajnokság-
ban is a harmadik helyen áll a góllövő 
listán.  A fiatalok motivációjára jellem-
ző, hogy időnként helyettesíteni kell a 
kapust, a mezőnyjátékosok közül töb-
ben bizonyították, hogy ezen a poszton 
is helytállnak. 
A szakosztály fő támogatója az önkor-
mányzat, illetve pályázati úton jutnak 
pénzügyi támogatáshoz. Kár, hogy a 
szurkolók a fiatalok sikere, jó játéka 
ellenére mintha elpártoltak volna a lab-
darúgástól, legfeljebb néhányan szok-
ták elkísérni a csapatot az idegenbeli 
mérkőzésekre. Pedig a motivációhoz 
a közönség buzdítása is hozzátartozik. 

Juhász Ferenc
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