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Lovasi művészek
a Lovas Kikötőben

A Lovas Kikötő a kezdetektől fogva több mint vendéglátóhely. Az étlap és itallap újítása és frissítése, a
kávézói, bisztrós miliő szépítése és
megújítása a legizgalmasabb tevékenységek az üzletvezetés megan�nyi feladata mellett.
A finom egyensúlyok és hangulatok,
í�zek és egyedi megoldások megkeresése és felfedezése valódi és meglehetősen összetett alkotói munka, amibe
mostanra feleségemmel egymást
inspirálva veszünk részt. A Lovas Kikötő filozófiája évről évre tisztul és
fejlődik, ez egy nagyon szép folyamat,
amit a vendégek is észrevesznek és
értékelnek. Azonban mi mégsem érjük be ennyivel. Küldetéseink vannak,

amikből egy, hogy teret adjunk a művészeteknek. Idén a zenei események
mellett három lovasi kötődésű művész kiállí�tásnak és egy könyvbemutatónak tudtunk helyet adni, a körülmények ennyit engedtek.
Júniusban Maczky László, az egykor Münchenben élő magyar épí�tész
és fotóművész (www.fotoart-maczky.
eu/hu), akinek otthona mára Lovas,
nagyméretű fekete-fehér alkotásai
tették teljessé a kávézó sötétzöld
belső terét. A monumentális város
és épület fotók mondandójáról és értelmezéséről izgalmas beszélgetést
folytattunk a kiállí�tás megnyitó alkalmával.
Augusztusban emlékkiállí�tás szerveztünk az egykori, Várpalotához és
Lovashoz kötődő festőművész, Nagy
Gyula születésének 98. évfordulója
alkalmából. Az akkor idillisztikus,
mára sajnos erősen sérülő és eltűnő
balatoni tájhoz és a Balaton parthoz
kapcsolódó, rendkí�vüli megkapó festmények kerültek kiállí�tásra. A megemlékezésen a festőművész lányától,
a nemrégiben elhunyt Nagy Máriától
– Maritól - hallhattunk történeteket

és emlékeket az itt töltött nyarakról,
a festőművész és lányainak balatonilovasi mindennapjairól.
Októberben Aknai Péter í�ró tette
nálunk tiszteletét. A „Ház a fenyők
mögött” cí�mű könyvének bemutatóját a 2017-ben Lovason élt grafikusművész Tábori Csaba - az í�ró
unokatestvére - könyvhöz készí�tett
illusztrációinak kiállí�tása kí�sérte. A
pécsi í�ró (www.aknai.hu) eme második prózakötete gyermekkorának a
Duna-parti Géderlakhoz és az 1533as folyamkilométerhez kapcsolódó
élményeit és meghatározó családtagokhoz kacsolódó emlékeit idézi úgy,
hogy hol nevetünk, hol könnyeket
csalt a szemünkbe.
Csomai Lóránt

Maczky László fotója

Nagy Gyula festménye

Tábori Csaba alkotása
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A Magyarországi Református Egyház Zsinati
Elnökségénekközleménye

A koronaví�rus második
hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel
összhangban a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a
gyülekezetek, lelkipásztorok
és egyháztagok felé.
Kérjük, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től
szüneteltessenek
minden
közvetlen érintkezéssel járó
egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhí�tatot, gyülekezeti
hitoktatást, jegyesoktatást,
bibliaórát, konfirmáció-előkészí�tést, ifjúsági alkalmat,
baba-mama kört, presbiteri
szövetségi és nőszövetségi
alkalmakat, konferenciákat,
továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos
foglalkozást, közösségi alkalmat.
A tavaszi zsinat által szabályozott eljárásrendben az
egyházi testületi üléseket

(egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés illetve tanács, zsinati tanács, zsinat)
online térben tartsák. Egyházközségi közgyűlés (lelkészválasztás, stb. céljából)
nem tartható. A tisztújí�tással
összefüggő presbiteri gyűlések és választási bizottsági
ülések a járványügyi rendelkezések betartásával tarthatók meg.
Kérjük gyülekezeteinket,
hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai
ajánlások szerint térjenek
vissza online istentiszteletközvetí�tésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.
Felhí�vjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a
reformatus.hu honlapunkon
és az egyéb egyházi média
felületeinken számos online
áhí�tat és istentisztelet követhető. Ezekről folyamatos
tájékoztatást adunk.
A már megbeszélt és megszervezett esküvőket és a

Felhívás

temetéseket az hatályba lépett állami rendelkezéseket
betartva rendezzék meg.
Kérjük, hogy az egyházi
testületek hivatalaiban és
a lelkészi hivatalokban telefonügyeletet
tartsanak,
közzé téve a hivatal elérhetőségét. A hivatali adminisztrációt online intézzék. A
személyes érintkezéssel járó
ügyintézést (például, temetés megbeszélését) a biztonsági szabályok betartásával,
egymástól másfél méteres
távolságban, az orrot és szájat is eltakaró maszkban végezzék.
Kérjük egyháztagjainkat,
hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhí�tatokat és imádságokat. Kérjük
a lelkészeket, hogy lássák el
őket segí�tő anyagokkal.
Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat,
anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói
járulék, stb.) átutalással jut-

tassák el az egyházközséghez.
Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak
gyülekezeteket, vendégeket.
Kérjük testvéreinket, hogy
valamennyi járványügyi rendelkezést
példamutatóan
tartsanak be.
Kérjük, hogy a közösségi
médiában csak megalapozott és igazolt információkat
osszanak meg egymással, a
különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.
Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős
döntéshozókért.
„Legyetek józanok, hogy
imádkozhassatok!” (1Pt 4,7)

A Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége

Kihelyezésre került a temetőben egy 120 literes
gyűjtőedényzet a zöldhulladék tároló mellé azzal a céllal, hogy az elhasznált mécseseket (üveg,
műanyag stb.) a zöldtároló helyett mostantól ide
helyezzék el. Ezzel is megkönnyítik az önkormányzat dolgozóinak a munkáját és környezetünket is
védjük azzal, hogy a hulladékot szelektáljuk.
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Novemberi jeles napok
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Novembert a népi kalendáriumok sokféle névvel illeték: Szent András
hava, Őszutó, Enyészet
hava. A hónap végére vis�szahúzódik a természet,
felkészülve a téli pihenésre. A mezőgazdasági
munkák a végére érnek,
ünnepekben, jeles napokban azonban ez a hónap is
bővelkedik.
Kezdjük rögtön a hónap
első két napjával. November 1-e mindenszentek, 2-a
halottak napja. Mindenszentek eredetileg azoknak
a halott lelkeknek az ünnepe, akikről a naptár név
szerint nem emlékezik meg,
hallottak napján pedig a
családok emlékeznek meg
eltávozott szeretteikről. Azt
a hetet, amelybe a halottak
napja esik, halottak hetének
nevezik. A sí�rok megtisztí�tása, virággal dí�szí�tése általánosan elterjedt szokás

a Kárpát-medencében éppúgy, mint a gyertyagyújtás
a halottak lelki üdvéért. A
néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak,
ezért sokfelé szokás, hogy
számukra is megterí�tenek,
kenyeret, sót, vizet tesznek
az asztalra. A népi hagyomány szerint november 11ét, Márton napját tartották
a tél kezdetének, mert rendszerint ekkor esett le az első
hó. Márton napja nem csak
a libaevés napja, vagy az újbor bí�rája, hanem időjósló
nap is. Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha pedig
barnán, akkor kemény tél
várható. Ha a lúd jégen áll,
akkor karácsonykor ví�zben
botorkál. A megfigyelés szerint a Márton-napi jeges eső
korai tavaszt jelent. A Márton napi liba mellcsontjából
a közelgő télen várható hó
mennyiségére is következtettek, ha kifehéredett a

csont, akkor sok hóval érkezik a tél.
A következő két időjárás-jósló nap Erzsébet
(november 19.) és Katalin
(november25.) napja volt.
Á� rpád-házi Szent Erzsébet
„Magyarország szép nemes
csillaga” a középkor egyik
legnépszerűbb szentje volt
nemcsak Magyarországon.
A megfigyelés szerint: Szent
Erzsébet napja tél erejét
szabja. Katalin napján - szinte mindenki ismeri a „Ha
Katalin kopog, karácsony
locsog” versecskét – pedig
a karácsonyi időjárásra következtettek eleink. Katalin,
házasságjósló nap is: ekkor
több ágat is ví�zbe tettek, és
mindegyiknek
legénynevet adtak: amelyik ág kivirágzott karácsonyra, olyan
nevű legény lesz a lány jövendőbelije. November 30ával, András napjával „bezáródik a hegedűtok”, véget

ér a kisfarsangi mulatozás,
megkezdődik az advent.
Ugyanakkor András napja a
disznóvágások kezdete, s a
házassági varázslások ideje
is! Az alábbi szokást a fiúk is,
lányok is előszeretettel próbálták ki: 13 cetlire fiú vagy
lányneveket í�rtak, majd Luca-napig egyet-egyet tűzbe
dobtak, de megnézni nem
szabadott. A babona szerint
a megmaradt papí�ron álló
név gazdája a leendő házastárs. András nappal tehát
véget ért az őszi, és megkez�dődött az adventtől ví�zkeresztig tartó – a keresztény
világ legnagyobb ünnepének tartott – karácsonyi
ünnepkör. Használjuk tehát
ki a novembert, ne hagyjuk,
hogy a ködös időjárás, vagy
a korai sötétedés elrontsa a
hangulatunkat: együnk libát, igyunk újbort, jósoljunk
magunknak férjet.
Szendi Péter

Lovason a Határ utcában/Ú� jtelepi dűlőn lakunk.
A nyár folyamán, illetve
szeptemberben nekünk is,
és az utcában több gazdinak pusztult el macskája,
illetve kutyája. Első cicánk
júniusban halt meg, gyönyörű, teljesen egészséges
a család kedvenc cicája volt.
Dr Tarnai Rezső állatorvos
ez után az alkalom után
csak sejtetni vélte, hogy
nem természetes úton hullt
el. Ő� t követte egy hét múl�va a következő macskánk,
majd a szomszéd két cicája.
Időközben elpusztult a
családunk ónémet juhásza
is.

Majd augusztus végén
történt kutyasétáltatás alkalmával - a kutyus pórázon
volt - elpusztult a következő
kutyus is az utcából. A séta
útvonala a mi utcánk, illetve a mellettünk levő utca. A
tünetek megjelenése után
sajnos nem tudtak olyan
gyorsan Budapestre menni,
hogy még meg tudják menteni a beaglit. Ennek a kutyusnak a gazdija az utcánkban több helyen elhelyezett
figyelem felhí�vó plakátokat,
hogy mások ne járjanak í�gy
és mindenki nagyon vigyázzon a kedvencére. Ezt követően szintén az utcánkban
lakó gazdi, kutyája sétálta-

tás közben - ezen az eben
szájkosár volt - kapott, evett
valamit, amitől ő is elpusztult. Az utóbbi két esetben a
gazdák kérésére elvégeztek
olyan vizsgálatokat az állatokon, amiből megállapí�tható, hogy fagyállótól pusztultak el. Ezt másik állatorvos
is alátámasztotta, mert ez
előzőekben elpusztult cicák
olyan tüneteket produkáltak, amit a fagyállós mérgezés okoz.
Azzal a kéréssel fordulok
Ö� nökhöz, hogy legyenek
szí�vesek segí�teni megelőzni, felderí�teni, nyilvánosságra hozni ezeket az eseteket. Tudomásom szerint

rendőrségi feljelentést még
egyik gazdi sem tett. Ha
ezek olyan csalik, ételek,
amik a kerí�tésen kí�vül vannak elhelyezve, akkor ezek
nem csak „állatokra” lehet�
nek veszélyesek. Nem akarunk senkit gyanúsí�tani, de
nem szeretnénk, ha kedvenceink veszélyben lennének
ilyen alattomos, sunyi veszélyforrások miatt. Kérem,
ha bármi eszközük, lehetőségük van akkor legyenek
szí�vesek segí�teni.
A levél íróját nem szeretnénk nyilvánosságra hozni,
de az önkormányzat már
megtette az ezzel kapcsolatos lépéseket.
Sz.P.

Tisztelt Önkormányzat,
Tisztelt Polgármester Asszony!
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Értéket adnak és képviselnek
– megalakult a lovasi értéktár bizottság

A közelmúltban megalakult Lovas
község értéktár bizottsága, melyet az
önkormányzat egyhangúlag támogatott. Kasza Katalin elnökkel beszélgettünk.
- Október elején jött létre az értéktár
bizottság, melyre már nagy igény volt a
községben. Annak idején Kemenes Dénes polgármestersége alatt elindult ez a
folyamat, de egy időre ez abbamaradt.
Mi lokálpatrióta lovasiak viszont úgy
gondoltuk, hogy Lovas annyi értékkel

bír, amit meg kell őrizni, és védeni kell.
Szerencsére olyan emberek állnak mellettem, akik szívükön viselik ennek a csodálatos községnek a múltját, sorsát és
emellett mindenki egymaga is sokat tett
már a faluért. A bizottság tagjai: Bácsi
Gabriella, Bácsi Zita, Csomai Lóránt és
Kemenes Dénes – kezdi a beszélgetést
Kasza Katalin, akin látszik a lelkesedés.
Mint mondja Lovason nagyon sok olyan
megőrzendő hagyomány, kézműves,
régészetilelőhely, borral és mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenység, épí�tett
örökség van, amit muszáj és érdemes
védeni, megőrizni az utókor számára.
Az értéktár bizottság a képviselőtestület által elfogadott alapszabályzat
mentén működik. Legelőször a lovasi
embereknek, helyi civil szervezeteknek
szeretnének bemutatkozni levél formájában, hiszen a koronaví�rus miatt a
személyes összejövetel most nem lehetséges. Kata ugyanakkor bizakodó a jövőt
illetően, reméli, hogy jövő tavasszal erre
is sor kerül, addig is igyekeznek a háttérben dolgozni és a helyi újságban hí�rt
adni a tevékenységükről. Első körben
í�rásban várják a helyiek javaslatait. Bí�znak abban, hogy sok megőrzendő tárgyi,
szellemi kincs kerül az asztalra. Működésük sikerét abban látja, hogy a helyi
emberek szí�vükön viselik saját múltjuk

emlékeit és részesévé válnak az értéktár
bizottság munkájának. Természetesen
egy másik fontos feladat, hogy a Megyei
É� rtéktár Bizottsággal és a szomszédos
települések bizottságaival felvegyék a
kapcsolatot. Kata fontosnak tartja, hogy
tanulmányi utak során tapasztalatot
gyűjtsenek más régiók tevékenységéről.
A pandémia elmúltával közösségi programok szervesésével a lakosság is személyesen bekapcsolódik a munkájukba.
Természetesen több hosszú távú terv is
van tarsolyukba – Kétségtelen tény, hogy
a lovasi őskori festékbánya bekerül az
értékeink közé, hiszen Európában egyedülálló módon itt található őskori festékbánya, a világon hasonló csak Afrikában
van. 1951-ben a 73-as főút építése során
dolomit bányászása során kerültek elő
leletek. Ekkor kezdődött el Lovas menetelése a hírnév felé.
Ugyanakkor nemcsak az őskori festékbányát szeretnék felvenni az értékek
közé, hanem helyi recepteket, verseket,
régi történeteket, mely a településsel
kapcsolatos, miközben Kata a kezében
tartja Lovas község történetéről szóló
könyvet, melyet Veress D. Csaba történész í�rt. Ö� sszegezve tehát, nemcsak tárgyi, hanem a szellemi értékeket is szeretnék felvenni a helyi értéktárba.
Szendi Péter

Kedves Mari!
Nem tudtunk elbúcsúzni, pedig valahol éreztem, hogy te már búcsúzni jössz ezen a nyáron – igaz, ezt magamnak
sem mertem bevallani. Csak a különbség volt elképesztő a tavalyi és az idei Önmagad között.
Mikor megismertelek – nem volt tán két éve sem – te voltál az, akinek a nyitottsága és lelkesedése bennem és Ákosban is erősítette a bizonyosságot afelől, hogy bele kell vágnunk abba, amiért tulajdonképpen megismerkedtünk. A Te
rugalmasságod, segítőkészséged, nyitottságod és humorod nélkül aligha sikerült volna 2019-ben megrendezni az első
GARTEN képzőművészeti bázist Lovason. A Te segítségeddel ismertük meg a környéket, fedeztük fel a lehetőségeket,
alakítottuk ki a kapcsolatainkat nem csak a faluban, de a környező településeken is. Emlékszem, minden nap jelen
voltál, segítettél, bíztattál minket, és közben kicsit felügyeltél is, mint egy tapasztalt táborvezető. Visszagondolva az az
érzésem, hogy tetszett neked, hogy újra megtöltjük élettel a Nagy Gyula galériát és a kertet, ami fontos inspirációja volt
a választott nevünknek is.
Mikor idén tavasszal beszéltünk, már éreztem, hogy valami baj van. Nem csak az erőtlenség, de a motiválatlanság
is benne volt a hangodban – talán tudtál, vagy sejtettél valamit, amit nem akartál elárulni nekünk. De fejben már nem
itt voltál, hanem odaát, ahonnan reményeim szerint – édesapáddal együtt – most is nyomon követed, hogy mit történik
Lovason, Alsóörsön és a róla elnevezett galériában, ahonnan ezentúl mindig hiányozni fogsz. Mi pedig, akik itt maradtunk ezen a fantasztikus vidéken, bármi történjék is, kicsit mindig a Te szemeddel fogjuk nézni ezt az csodálatos tájat.
Hiányozni fogsz.
Isten veled!
Schneller János
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Recept – Mákos margaréta
Hozzávalók 10 virághoz: 35 dkg liszt, 1,8 dkg friss élesztő, 1,8 dl langyos tej, 3,5 dkg cukor,
1 felvert tojás fele (a másik fele jó lesz a lekenéshez), 1/2
mokkáskanál só, 3,5 dkg olvasztott vaj.
Töltelék: 20 dkg darált mák, 1 dl ví�z, 12 dkg cukor, 4 dkg
zsemlemorzsa, 1/2 citrom reszelt héja, csipet só és fahéj.
Elkészítés: A tészta langyos hozzávalóit tálba tesszük,
majd alaposan kidagasztjuk. Letakarjuk és addig, amí�g elkészí�tjük a tölteléket, hagyjuk pihenni. A töltelékhez a vizet
felforraljuk a cukorral, és megvárjuk mí�g teljesen elolvad
benne. Ezután beletesszük a mákot, a morzsát, a citromhéjat
és a sót. Kikeverjük és teljesen kihűtjük. A tésztát 10 egyenlő
részre elosztjuk, majd mindegyik tészta darabból gombócot
formálunk. A gombócot kis körré kinyújtjuk és a közepére teszünk egy adagot a töltelékből. Alul összecsí�pjük a tészta széleket és formázzunk belőle egy gombócot, hasonlóan, mint
a szilvás gombócokat. A mákos gombócot kissé ellapí�tjuk,
majd ollóval vagy késsel szirmokat vágunk rá. A szirmokat
kihajtogatjuk, hogy a töltelék felülre kerüljön. Mikor a mákos
margaréták elkészültek, sütőpapí�rral bélelt tepsibe rakosgatjuk őket. A megmaradt tojással lekenjük a tésztát és közepére
szezámmagot szórunk. Bekapcsoljuk a sütőt kb. 180 C-ra és a

tepsit a hideg sütőbe toljuk. Mí�g melegszik a sütő, addig a virágok is kelni tudnak majd egy kicsit. 20-25 perc alatt arany
barnára sütjük a mákos margarétákat.
Jó étvágyat!
Fehérné Kiszlinger Anett

Jól telt a napsütéses őszi hétvége

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület október 31-én, szombaton
délutánra tűzte ki 2Kilátó éjszakai túráját,
melyet minden évben a
Zöld Bakancs túraklubbal közösen szervez.
Idén három távon indulhattak a túrázók, az
előző évekhez hasonlóan volt egy 13 és egy 9
km-es szakasz, mely a
Somlyó-hegyi és a Csere-hegyi kilátót is érinti.
Telihold volt, í�gy csodálatos táj tárult a résztvevők
szeme elé. A Halloween
jegyében pedig egy 3 kmes, családi táv is indult,
mely szintén nagyon népszerűnek bizonyult, sokan jöttek jelmezben, sok
család érkezett a délutáni
kézműves foglalkozásról.

Ö� sszességében mintegy
230 induló volt a 3 távon,
ez bennünket is meglepett egy kicsit, hiszen ez
jóval nagyobb létszám,
mint az eddigi években.
A szabadtéri programok

és a kellemesen enyhe
idő sokakat kicsábí�tott
a szabadba a hétvégén.
Délután 3 óra körül már
elkezdtek gyülekezni az
emberek és az utolsó csapat nem sokkal 10 óra

után futott be. Köszönjük
ezúton is mindenkinek,
aki részt vett a programokon!
A korlátozások és a
ví�rushelyzet
tükrében
most egy ideig mi sem
szervezünk programokat, szabadtérieket sem,
azonban, ha az időjárás
engedi,
családjukkal,
vagy önállóan menjenek
ki minél többet a szabadba. A friss levegő gyógyí�tja a testet és a lelket,
használjuk ki, hogy ilyen
csodás természet vesz
bennünket körül.
Vigyázzanak egymásra
és magukra. Mindenkinek jó egészséget kí�vánunk!
A Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület
Csapata
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Csökkent a bűnesetek száma
a balatonfüredi térségben

Regdon László ezredes�sel, balatonfüredi rendőrkapitánnyal beszélgettünk
a nyári szezonról, a koronavírusról, az előttünk
álló hetekről.
- Túl vagyunk a nyári szezonon, milyennek értékeli
rendőrségi szempontból
mindezt? Nőtt a bűnesetek
száma? Kiváltképp azért
kérdezem, mert a Balatonnál a belföldi turizmus erősödött.
- A nyomozás elrendelések száma a 3 nyári hónapot
összevetve a tavalyi hasonló
időszakhoz képest mintegy
10 százalékkal csökkent.
Kiemelt, súlyos, erőszakos
vagy élet elleni súlyos bűncselekmény továbbra sem
történt. A vagyon elleni bűncselekmény közül az úgynevezett besurranásos lopás
és a gépkocsifeltörések kapcsán alakult ki sorozat jelleg,
a tavalyi nyárhoz képest itt
számottevő emelkedést tapasztaltunk.
- Beköszöntött az ősz és
vele együtt a koronavírus
második hulláma. Önök
rendőrök hogyan élik ezt
meg? Mennyire terheli le
a munkájukat mindez? A
rendőrségnek milyen jogköre van, azokkal kapcsolatban, akik nem tartják
be a kormány által hozott
intézkedéseket?
- A rendőrségi törvényben
meghatározott, a mindennapokban ellátandó feladatainkon túl a járványhelyzet
második hullámának beköszöntével, azzal összefüggésben többletfeladataink
keletkeztek. Kiemelt feladatunk a maszkhasználat és
a kijárási korlátozás szabályainak, illetve a hatósági
házi karanténra kötelezett

Regdon László ezredes
személyek tartózkodási helyének ellenőrzése, mely
ellenőrzések végrehajtása
jelentős rendőri erők bevonását igényli. A szabálysértési törvény módosí�tásával
a koronaví�rus kapcsán bevezetett új járványügyi védekezéssel, járványhelyzethez
kapcsolódó szabálysértések
(kijárási korlátozás megszegéséhez vagy a kijelölt és önkéntes járványügyi karantén
szabályainak megszegéséhez) kapcsán a kiszabható
összege 5000 Ft-tól 500 000
Ft-ig terjedhet. Intézkedéseink elsődleges célja nem
a bí�rság kiszabása, hanem a
jogkövető magatartás biztosí�tása mindannyiunk egészségének, és testi épségének
védelme érdekében.
- A rossz idő eredményezni fogja, hogy a nyaralótulajdonosok már nem járnak le a Balatonra. Milyen
tanácsokkal szolgálna nekik? Mire figyeljenek oda
elsősorban, hogy ne történjen nyaraló vagy pince
feltörés?
- Fontos lenne, hogy minden nyaraló és hétvégiház
tulajdonos „gondos gazda”
módjára figyeljen ingóságaira az őszi-téli időszakban

is. Az ingatlan udvarán ne
hagyjanak könnyen látható
és hozzáférhető helyen értékes gépeket, kerti bútorokat,
vagy épí�tő anyagokat, mert
ezen értékek felkeltheti a
bűnözők figyelmét, kön�nyű prédának számí�thatnak.
Az épület lakótérben se tároljanak nagy mennyiségű
készpénzt, műtárgyat, szí�nesfémből készült ingóságokat, ha mégis, akkor ehhez
vagyonvédelemi rendszerek
kiépí�tése és üzemeltetése
elengedhetetlen. Időszakosan a személyes ellenőrzés
lenne a legjobb, ha ez nem
megoldható egy helybeli állandó lakos, vagy polgárőr
általi kontroll, illetve a védendő értékhez arányos mechanikus vagy elektronikus
vagyonvédelmi
eszközök,
valamint vagyonvédelmi vállalkozás általi visszatérő ellenőrzés alkalmazása lehet
a megfelelő megoldás a betörések, magánlaksértések
megelőzésére, a potenciális
elkövetők elrettentésére.
- Nagyon sok helyen állnak ki, sebességellenőrzés
céljából. Néhányan javasolnának olyan helyeket,
ahol szintén fontos lenne,
hogy jelen legyen a rend-

Lovasi Hírek

őrség. Egy traffipax milyen
útviszonyok között képes
mérni?
- Magyarországon a rendőrségi
sebességmérések
több mint fele lézeres elven
történik. A rendőrségi és
civil autókban a vezetőülés
melletti ülésen lévő, valamint a háromlábú állványra
kihelyezett mobil mérőeszközök lézeres elvűek, időjárástól-évszaktól független
képesek mérni, és dokumentálni a szabálytalan sebességgel közlekedők. A mozgó
rendőrségi sebességmérés
során a forgalomba lévő
gépjárművezető soha nem
tudhatja, hogy mögötte, vagy
szemből jövő rendőrségi jármű közlekedik, í�gy feltűnés
nélkül megméri a kérdéses
autó sebességét. Az úgynevezett lézerblokkoló eszközök a lézeres sebességmérési módok eredményességét
gátolhatják időlegesen, de
soha nem képesek előre jelezni, vagy megakadályozni
a radaros, illetve egyéb mérési módokat.
- Közelednek majd az
ünnepek, ilyenkor óhatatlanul néhányan ittasan
ülnek volán mögé. Magyarországon azonban zéró tolerancia van. Mit javasol,
miért ne vezessenek alkohol fogyasztása után az
emberek? Esetleg tud olyan
esettel szolgálni, ami az
alkoholnak köszönhetően
halálos kimenetelű balesetet okozott?
- Ö� nmagunk és mások
biztonságáért érzett felelősségtudat miatt kell eljutni
minden vezető engedéllyel
rendelkező, közúti közlekedésben résztvevő állampolgárnak arra a felelősségi
tudatra, hogy mindig teljes
beszámí�tási képességgel, jó-
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zan állapotban, mindenféle
befolyásoltság (alkohol, kábí�tószer, egyéb tudatmódosí�tó szerek) nélkül a volán
mögé ülve vesz részt a közlekedésben. Amennyiben valaki nem a fenti mondat szellemében ül bármikor is autója
volánja mögé, veszélyezteti
a közlekedés rendjét, szabálysértést vagy bűncselekményt követhet el, balesetet,
tragédiát okozhat, és a legnagyobb kincset, saját maga
és mások életét-testi épségét veszélyezteti.
- Szilveszterkor sokan
petárdáznak és tűzijátékot lőnek fel az égre. Úgy
tudom, hogy az előbbit a
törvény tiltja. Miért ne vá-
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sároljanak illegálisan az
emberek petárdát? A tűzijáték esetében pedig mire
figyeljenek oda?
- Fontos leszögezni, a petárda birtoklása, és működtetése továbbra is jogellenes
Magyarországon. A szabálysértési törvény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértések elkövetését, az ilyen
jogsértést elkövető személy
százötvenezer forintig terjedő pénzbí�rsággal sújtható.
Tűzijáték használata során
minden esetben körültekintően kell eljárni, mivel
ezen a termékek komoly
égési sérülést, roncsolást is
okozhatnak nem megfelelő
használat esetén. Tűzijáték

használata nem veszélyeztetheti az emberek életét,
testi épségét, egészségét,
vagyonbiztoságát, a természeti és az épí�tett környezetet, az állatok biztonságát
nyugalmát, illetve nem sérthet tűzvédelmi szabályokat
sem.
Bárki pirotechnikai terméket csak hatósági engedél�lyel rendelkező, legális árusí�tó helyen vásároljon, mert
í�gy az adott termék biztosan
rendelkezik magyar nyelvű,
jól olvasható cí�mkével, mely
tartalmazza a gyártó nevét
és cí�mét, a pirotechnikai
termék nevét, pirotechnikai osztályba sorolását, magyar nyelvű használati és
kezelési útmutatót, továbbá

baleset és egészségvédelmi figyelmeztetés. A legális forgalmazási helyeken
szakképzett pirotechnikus
dolgozik, aki felvilágosí�tást
is adhat a termék használatáról, miközben az illegális
árusoktól vásárolt termékek
minősége nem ellenőrzött,
a magyar nyelvű használati
útmutató általában hiányzik, emiatt használatuk akár
balesetet, vagy tragédiát
is okozhat. A rendőrség a
közterületfelügyelőkkel és a
fogyasztóvédelmi hatósággal közös ellenőrzések során
az engedély nélkül forgalmazók kiszűrésére kiemelt
figyelmet fordí�t.

- Ö� t évesen felfigyeltek a
szüleim, hogy kiemelkedően futok az ovis társaimhoz
képest, bemutattak Tóthné
Stupián Anikónak, aki akkor
már a szárnyai alá vett és
azóta már az általa vezette
SVSE sportolója vagyok há�
rom öcsémmel együtt, akik
6 ,3 és 10 évesek. Sok más
sportban is kipróbáltam

magam, úgymint vitorlázás,
foci, lovaglás, falmászás, de
az atlétikánál maradtam.
Szabad időmben nagyon
sokat terepbiciklizem, szeretek az erdőben tekerni,
vagy az ugratós pályákon
vadulni.
- Hogyan készültél fel
erre a komoly versenyre?
Hetente hányszor edzettél?
Volt esetleg, akinek kikérted a tanácsát, ha igen, akkor ki volt ő?
- Atlétika edzésekre járok heti háromszor. Erre a
versenyre külön nem edzettem, nem is volt biztos, hogy
elindulhatok rajta, mert az
online jelentkezésről lemaradtam. Az egyesület egyik
edzője, Nagy Patrik nagy
versenyzője a Spartannak, ő
is aranyérmet szerzett, kikértük a véleményét. Ő� javasolta, hogy nyugodtan induljak competitvben, ez azoknak a futama volt, akik már
gyakorlottak a Spartanban.
- Mit lehet tudni erről a
versenyről?
- Jó erőnlétet igényel. A
nagy része futás, komoly

akadályokkal. Ilyen például
a homokzsákcipelés, rézsű
falmászás,
egyensúlyozás
egy vékony gerendán.
- Amikor beneveztél, milyen célokat tűztél ki magad elé?
- Hogy benne szeretnék
lenni a top 10-ben.
- Számítottál arra, hogy
országos bajnok leszel?
- Ezt nem nevezem feltétlen országos bajnokságnak.
Csupán ezt a versenyt nyertem meg.
- Milyen érzések kavarogtak benned, amikor a
dobogó legfelső fokára állhattál?
- Nagyon boldog voltam,
nem is mertem remélni,
hogy sikerül.
- Mik a jövőbeni terveid
a tanulás és a sportot illetően?
- Szeretném befejezni a
középiskolát, majd a családi
vállalkozásban elhelyezkedni. A sportot illetően, rövidtávfutás és a távol- illetve a
magasugrás az, amit szeretnék tovább vinni.
Szendi Péter

Szendi Péter

Aranyérmet szerzett
a Spartan bajnokságban Simon Bence

Simon Bence a Veszprémben
megrendezett
országos Spartan bajnokság első helyezettje lett,
ezzel Lovas község hírnevét tovább öregbítette. A
múltról, a jelenről és a jövőről beszélgettünk Bencével.

- Először is mutatkozz be
kérlek az újság olvasóinak,
akik nem annyira ismernek! Hova jártál iskolába?
Most hol tanulsz? Hogy
megy a tanulás? Van-e kedvenc tantárgyad, ha igen
melyik és miért az?
- Tanulmányaimat Alsóörsön kezdtem, majd a felsőt
a Padányiban folytattam.
Igyekszem a tanulásban és
a sportban is egyaránt megállni a helyemet. Kedvenc
tantárgyam a testnevelés,
mert úgy érzem, hogy abban
sikeres vagyok, de szeretem
a természetet, a történelmet
és az informatikát is.
- Mikor kezdtél el futni?
Más sportágat is kipróbáltál, illetve most is jeleskedsz benne?
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Tisztelt Betegeink, Tisztelt Lakosok!
A koronaví�rus járvány a
közösségi terjedés szakaszában van, ami azt jelenti,
hogy bárhol elkaphatjuk.
Leginkább cseppfertőzéssel
terjed, de tudjuk, hogy bizonyos felületeken is fertőzőképes marad sokáig. Ezért
fontos a gyakori kézmosás,
felületfertőtlení�tés,
valamint a maszk használata.
Ezért hozta a kormány
az újabb szabályokat. Ezek
betartásával nemcsak magunkat, egymást, hanem az
egyébként már most túlterhelt egészségügyet is védeni tudjuk. Tegyünk hát í�gy!

Tavasszal az első hullám
idején mindenki mondta,
í�rta: „Maradj otthon!” Ez
most nem szerepel sok helyen, de szerintem most is
helyes hozzáállás! Ha nincs
halaszthatatlan elintéznivalója maradjon otthon!
Tudjuk, hogy mindenki
szeretné látni a családját, a
barátait, ismerőseit, szeretne focimeccsre, kézilabdameccsre menni, vacsorázni
egy jót valahol, de most nem
javasolt, sőt nem is lehet.
Bí�zzunk abban, hogy hamarosan megérkezik a védőoltás, és utána fellélegezhe-

Felnőtteknek
szóló könyvek:
Borsa Brown: A végzet
Jo Nesbo: Szomjúság
Michelle Obama inspiráló
gondolatai

Berg Judit: Cipelő cicák a városban
Berg Judit: Cipelő cicák a hátizsákban
Berg Judit: Két kis dinó a
zsí�rkréta korban
Berg Judit: Két kis dinó a középkorban
Berg Judit: Rumini és a négy
jogar
Berg Judit: Rumini a Datolyaparton
Berg Judit: Rumini a fényvizeken
Berg Judit: Rumini kapitány
Telegdi Á� gnes: Á� llatkölykök
Telegdi Á� gnes: Cinkenapló
Astrid Lindgren: Juharfalvi
Emil és Ida: a háromszázadik csí�ny
Rigo Béla: Mézga Aladár különös kalandjai

Új könyvek a könyvtárban

Gyermekeknek
szóló könyvek:
Berg Judit: Lengemesék: a
nádtenger télen
Berg Judit: Lengemesék: ősz
a Nádtengeren
Berg Judit: Lengemesék:
nádtengeri nyár
Berg Judit: Lengemesék: tavasz a Nádtengeren
Berg Judit: Doktor Maszat
Berg Judit: Hisztimesék
Berg Judit: Cipelő cicák a cirkuszban

tünk, leküzdjük a járványt!
Jövő tavaszra túl leszünk
rajta, s újra élvezhetjük a
Balatont, a nyarat. Ú� jra szabadon találkozhatunk, bulizhatunk, várhatjuk a vendégeket! De addig tartsunk
ki, vigyázzunk egymásra!
A fiatalabb korosztály tünetmentesen, vagy nagyon
enyhe tünetekkel átvészeli
a fertőzést, de ugyanakkor
terjeszti! A középiskolákban, egyetemeken újra bevezették a digitális oktatást,
de az általánosiskolák működnek, ez valahol érthető,
hiszen egyébként sok szü-

lőnek otthon kellene maradnia, viszont a megfelelő
távolságtartás egy iskolai
osztályban nem nagyon
tartható be. Figyeljük a gyerekeket, s a legkisebb tünet:
orrfolyás, torokfájás esetén
se engedjük iskolába. Ha
felügyeletre szorul, lehetőleg ne a nagyszülők vigyázzanak rá, mert az idősek
küzdik le legnehezebben a
betegséget.
Mindenkinek jó egészséget, sok türelmet s kitartást
kí�vánok:
dr.Bardóczi Miklós
háziorvos

Kedves Olvasóink,
Látogatóink!
A veszélyhelyzetre való tekintettel a 484/2020.(XI.
10.) kormányrendelet alapján a Lovasi Könyvtár, Te�
leház és a Közösségi Színtér 2020. november 11-től
visszavonásig ZÁRVA TART.
A könyvtári tagságok, illetve a kikölcsönzött dokumentumok lejárati idejét a könyvtár automatikusan meghos�szabbí�tja a zárlat feloldásáig.
Ö� römmel értesí�tem Ö� nöket, hogy a könyvtárak kötelező
zárva tartása idején beiratkozott olvasóink részére online kölcsönzés lehetőségét továbbra is biztosítom
és házhoz szállítom a lovasi könyvtárban rendelkezésre álló könyveket.
Kölcsönzés menete:
http://opac3.bfkisterseg.monguz.hu:8080/ webcí�men
lehet kiválasztani a kí�vánt könyvet szerző, cí�m, vagy
téma alapján és máris látható szerepel-e a katalógusunkban, illetve kölcsönözhető-e éppen.

Kéréseit, kérdését a konyvtar@lovas.hu cí�mre küldheti
el.
Az összekészí�tett könyveket házhoz szállí�tom előre
egyeztetett időpontban.
A kiszállí�tást Lovas területére tudom teljesí�teni.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Magócsi Andrea
könyvtáros

Lovasi Hírek
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Lovas Község Önkormányzata
Polgármester
8228 Lovas, Fő u. 8.
Tel/fax: 87/447-694
E-mail: onkormanyzat@lovas.hu
Ügyiratszám: 2Ált/445/2020.
TÁRGY:

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS LOVAS KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
Tisztelt Lovasi Lakosok, Ingatlantulajdonosok,
Gazdálkodó szervezetek, Civil szervezetek,
Egyházak!
Lovas Község Képviselő-testülete 123/2020. (IX. 23.) önkormányzati határozatával Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX
törvény 93. § (1) bekezdése alapján, mint a Balaton Kiemelt
Ü� dülőkörzetbe tartozó település elhatározta a hatályos településrendezési eszközei felülvizsgálatát. A településrendezési tervezési szerződés a Völgyzugoly Műhely Kft. 1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. tervezőirodával
került aláí�rásra.
A településrendezési eszközök felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Eljr.) előí�rásai, a partnerek tájékoztatása Lovas Község
Ö� nkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesí�téssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 5/2017 (VII.26.) önkormányzati rendelete, továbbá
a 2020. évi LVIII. törvény 165. § előí�rásai szerint történik.

Az Eljr. 30.§ (2) a) pontban és 37.§ (1)-(3) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően az érintetteket és a partnereket
ezúton tájékoztatom a Településfejlesztési Koncepció és a
Településrendezési Eszközök (Településszerkezeti terv és
Helyi épí�tési szabályzat) felülvizsgálatának megindí�tásáról. (1. melléklet tartalmazza a készülő tervek leí�rását)
A készí�tendő településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök az Eljr. 36. § szerinti teljes eljárással kerülnek véleményezésre. (1. melléklet tartalmazza
a tervezési folyamatnak, az egyeztetés és elfogadás rendjének leí�rását)

A felülvizsgálattal érintett településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök:
• Lovas Község Ö� nkormányzat Képviselő-testületének
53/2009. (VIII. 10.) határozata a Településfejlesztési
Koncepcióról,
• Lovas Község Ö� nkormányzat Képviselő-testületének 113/2014.(IX.1.) önkormányzati határozattal és
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115/2014. (IX.1.) önkormányzati határozattal módosí�tott 1/2012.(III.2.) önkormányzati határozata a Településszerkezeti tervről,
• Lovas Község Ö� nkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(IX.2.) önkormányzati rendelettel és 10/2014.
(IX.2.) önkormányzati rendelettel módosí�tott 1/2012.
(III.2.) önkormányzati rendelete a Helyi É� pí�tési Szabályzatról.
A rendezés alá vont terület:
A készülő településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök a település teljes közigazgatási területét érintik, a településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök teljeskörű, átfogó felülvizsgálata
tervezett.
A településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának célja és várható hatása:

• A település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére, a változások irányainak
és a fejlesztési céloknak hosszú távra történő meghatározása;
• A településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti,
társadalmi és gazdasági célok megvalósí�tását egyidejűleg
szolgáló középtávú fejlesztési program létrehozása;
• A megváltozott települési (partnerségi, önkormányzati)
igények alapján a település teljes közigazgatási területére kiterjedő településrendezési eszközök elkészí�tése,
a hatályos településrendezési eszközökben megfogalmazottakra alapozva. A felülvizsgált településrendezési
eszközök az ismert és az önkormányzat által támogatott
fejlesztési és módosí�tási szándékok figyelembevételével
készülnek, melynek hatására a településrendezési eszközök összhangba kerülnek a város településrendezési
céljaival;
• A jelenlegi településrendezési eszközök hatályba lépése
óta jelentős változások léptek életbe az épí�tésügyi jogszabályi környezetben. A felülvizsgálat célja a magasabb
szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése,
melynek hatására javul a jogbiztonság.
• A településrendezési eszközök felülvizsgálatának célja
továbbá a teljes közigazgatási területre kiterjedő egységes településrendezési eszközök létrejötte, amelyek felváltják a jelenlegi, többször módosí�tott, nehezen átlátható településrendezési eszközöket.
Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálata eljárás előzetes tájékoztató szakasza részeként
jelen hirdetményt közzé tesszük és a partnereket tájékoztatjuk a www.lovas.hu oldalon, a községháza hirdető tábláján, az önkormányzat egyéb közterületi hirdető felületein,
valamint a Lovasi Hí�rek újság 2020. novemberi számában
is.

A felülvizsgálattal kapcsolatban í�rásbeli észrevételt az
érintettek, partnerek postai úton: Lovas Község Ö� nkormányzata Ferenczy Gáborné polgármesternek 8228 Lovas,
Fő u. 8. cí�mezve, vagy az onkormanyzat@lovas.hu email cí�men, 2020. november 29-ig tehetnek.
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Az észrevételnek tartalmaznia kell az észrevételt tevő nevét, postai vagy email cí�mét, telefonszámát, valamint a
felmerült probléma, észrevétel, kérés vagy javaslat pontos
leí�rását.
A 2020. évi LVIII törvény 165. §-a szerint 2020. december
31-ig a 314/2012. (XII. 8.) Korm. rendeletet a hivatkozott
§-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek
értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés
személyes megjelenést előí�ró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvání�tást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A § (3) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatás
lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az
észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételétől számí�tott 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
Lovas, 2020. november 14.

Ferenczy Gáborné
polgármester

1. melléklet – Tájékoztatás a készülő tervekről, illetve a tervezési folyamatról, az egyeztetés és elfogadás rendjéről

A KÉ� SZÜ� LŐ� TERVEK
Elsőként a megalapozó vizsgálat munkarész készül el,
amelynek célja a korábbi tervek, a releváns helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése, a településszerkezet, tájhasználat,
települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A megalapozó vizsgálat úgy készül, hogy a különböző
tervműfajok által megkí�vánt részletességet teljesí�tse, s í�gy
megfelelő alapul szolgáljon a készülő dokumentumok elkészí�téséhez.
A településfejlesztési koncepció (továbbiakban: TFK) a
fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosí�tó és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási
területére kiterjedő, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakí�tását, fejlesztését tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett
a társadalmi, gazdasági, a környezeti szempontoknak és az
ezeket biztosí�tó intézményi rendszernek van döntő szerepe. A dokumentum a döntési mechanizmus működtetéséhez szolgál útmutatóul, segí�tséget nyújt a település egyes
érdekcsoportjai, valamint a különböző szakágak közötti
érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata hosszú
távú fejlesztési irányokat adni Lovas számára.
A TFK után készül el a településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT) munkaközi anyaga, amely a TFK-ban foglalt
célok megvalósí�tását biztosí�tja, a település szerkezete, a
területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra-hálózatok
elrendezése mentén. A TSZT meghatározza a település alakí�tásának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait,
ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási
módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó
térbeli kialakí�tását és elrendezését, az országos és térségi

érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és településrendezési eszközeinek
figyelembevételével, a környezeti állapot javí�tása vagy legalább szinten tartása mellett.
A TSZT-t követően, azzal összhangban készült el a helyi
építési szabályzat (továbbiakban: HÉ� SZ) munkaközi
anyaga. A HÉ� SZ-ben az épí�tés helyi rendjének biztosí�tása
érdekében — az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel — a település
közigazgatási területének felhasználásával és beépí�tésével,
a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat
és kötelezettségeket állapí�tja meg. A HÉ� SZ állapí�tja tehát
meg — a helyi sajátosságokat figyelembe véve — az épí�tés
rendjét, melynek mellékletét képezi a szabályozási terv.
A készülő településrendezési eszközök (továbbiakban:
TRE) feladata:
• a megváltozott települési igények alapján a hatályos TRE
olyan felülvizsgálata, amely a magasabb szintű tervekkel
való összhangot biztosí�tja a település területén,
• a táj, az épí�tett- és a természeti környezet alakí�tásával és
védelmével összefüggő tervi rendszerek megállapí�tása,
• a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az épí�tési övezetek, övezetek átgondolása, szükség
esetén áttervezése,
• a településfejlesztés területi irányainak kijelölése, a fejlesztési lehetőségek biztosí�tása,
• a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakí�tása és rendezése,
• az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti TRE kidolgozása.
A készülő dokumentumok az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelő tartalommal készülnek.
A tervezési folyamat, az egyeztetés és elfogadás rendje
Az Eljr. rendelkezik a TRE egyeztetésének és elfogadásának
szabályairól. A TFK-t és a TRE-t a polgármester közös eljárásban egyezteti a jogszabályok szerinti államigazgatási
szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal (továbbiakban: véleményezőkkel) az Eljr. szerinti
teljes eljárásban. A teljes eljárás szabályait az Eljr. 36-40. §
tartalmazzák. Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosí�tásával — a tervezés előtt döntött a partnerségi
egyeztetés szabályairól a 5/2017 (VII.26.) önkormányzati
rendeletében.
A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult, a tervkészí�téshez szükséges
adatok beszerzése folyamatban. A polgármester a készülő
dokumentumokról előzetes tájékoztatót küldött a meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi és
települési önkormányzatoknak. Emellett az előzetes tájékoztatót jelen dokumentumban ismerteti a partnerségi
egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett partnerekkel. Továbbá a polgármester adatszolgáltatási kérelmet
küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH).
A TFK és a TRE elkészült tervezetét a képviselő-testületi
jóváhagyás előtt véleményeztetni kell. A véleményezési
szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester
az elkészült településrendezési eszközöket párhuzamosan
véleményezteti a partnerekkel az Eljr. 29/A. § rendelkezéseinek megfelelően, valamint a véleményezőkkel. A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételtől
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számí�tott 30 napon belül adhatnak í�rásos véleményt. A véleménynek tartalmaznia kell:
a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapí�tását,
b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapí�tását, továbbá
c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint
egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket.
A vélemény kifogást emelő megállapí�tásait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készí�teni.
A véleményezést követően a beérkezett véleményeket –
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a
képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A
véleményezési szakasz lezárul a döntés dokumentálásával
és közzétételével.
Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a partnerségi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján és a közterületi hirdetőfelületen való közzétételével történik. Az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8
nappal az önkormányzati honlapon meg kell jelení�teni, az
észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban,
továbbá a lakossági fórumtól számí�tott 8 napon belül papí�r
alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.
A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy
el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el

nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével
lezárul.
A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési
szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az
állami főépí�tészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak.
Az állami főépí�tészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza,
és a beérkezésétől számí�tott 21 napon belül megküldi a
polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást
kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési
önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek
tisztázására.
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására
alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépí�tészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az
egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához
A településrendezési eszközök az főépí�tészi hatáskörében
eljáró megyei kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyhatók jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a településrendezési eszköz leghamarabb
az elfogadást követő 30. napon léptethető hatályba.

Kedves szépkorú Hölgyek és Urak!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Ö� nöket a Lovasi Ö� nkormányzat nevében!
Az idei évben a járványhelyzet miatt elmarad a szépkorúak köszöntésére szánt vacsora.
Személyes köszöntés helyett fogadják szeretettel ezt a kis verset.

Aranyosi Ervin:
Ölelj, szeress kortalanul!

Az ölelés, tudod,
nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is,
örömöt hordoz.

Ölelés, és mosoly?
– Várja a lélek!
Érzi, – még itt vagyok,
– érzi, hogy – élek!

Lenni kell álomnak,
lenni kell oknak,
– legyen céljuk
a fáradt karoknak!

Szeretet parazsát
ne hagyd kihűlni!
A lélek fájdalmát
arcodra ülni.
Tárd ki a szívedet,
élj szeretettel!
– Öleljen, örüljön,
míg él, az ember!

Vigyázzanak magukra, jó kedvet és jó egészséget kívánunk Önöknek!

