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Húsz éve aktívan dolgoznak Lovasért
A koronavírus járvány 

miatt sajnos nem tudtuk 
tavasszal megünnepelni 
a Malomvölgy Nyugdíjas-
klub fennállásának 20. év-
fordulóját. Terveink sze-
rint októberben erre sor 
kerül, hacsak a vírus ismét 
nem akadályozza mindezt 
meg – kezdi a beszélgetést 
Dienes Károly, aki nyolc 
éve a klub elnöke. 

A klub annak idején 34 fő-
vel alakult, céljuk a falubeliek 
összetartásának erősí�tése, a 
község programjaiban való 
aktí�v részvétel, a település 
szépí�tése. Korábban nagyon 
összetartó volt a civil szer-
vezet, most ezt egy kicsit 
hiányolja Dienes Károly, hi-
szen jelenleg 17 fő az aktí�v 
létszám. Reméli, hogy minél 
több nyugdí�jas csatlakozik 
hozzájuk, hiszen Lovas egyik 
legaktí�vabb egyesületéről 
beszélünk. Amikor felkérték, 
hogy legyen a klub elnöke, 
akkor ő volt a legfiatalabb, 
meglepte a kérés, de öröm-
mel vállalta. – Célom az volt, 
hogy új színt vigyek az egye-
sület életébe. Szerencsésnek 

mondhatom magam, hogy 
a mindenkori képviselő-tes-
tülettel jó viszonyt ápoltam 
a mai napig. Hálás vagyok a 
mindenkori önkormányzatok-
nak, hogy anyagilag is támo-
gatják a klubunkat. Általában 
véve kéthetente szoktunk ösz-
szeülni, ilyenkor felköszöntjük 
azokat az embereket, akik 
születésnapjukat vagy név-
napjukat ünnepelték, de a 
legfontosabb, hogy jókat be-

szélgetünk, amire úgy érzem, 
hogy nagy szükség van, főleg 
a mai világban – folytatja to-
vább a beszélgetést Dienes 
Károly, aki azt is elárulta, 
hogy épp a szőlőjéből jött, 
úgy érzi, hogy jó lesz a ter-
més, és valószí�nűleg a minő-
ségre sem kell panaszkodnia. 
Többször megméretette már 
borait a környék különbö-
ző borversenyein, ahol szép 
eredményeket ért el. 

De térjünk vissza a Ma-
lomvölgy Nyugdí�jasklubra! 
Az elmúlt években az ország 
számos pontján kirándul-
tak, de volt, hogy Ausztriába 
mentek át vagy éppenséggel 
a Felvidékre. Ezek a kirán-
dulások még jobban ösz-
szehozzák a nyugdí�jasokat. 
Legutóbb Kalocsán voltak és 
nagyon jól érezték magukat. 
Többször voltak fürdőkben 
is, de ami a legfontosabb, 
hogy minden évben munká-
jukkal segí�tenek a virágülte-
tésben, hogy szeretett köz-
ségük minél szebb arcát mu-
tassa nemcsak az itt élőknek, 
hanem akik Lovasra jönnek 
nyaralni vagy éppenséggel 
átutazóban vannak. Nagy 
bánatukra a koronaví�rus 
járvány ezt is felülí�rta idén, 
í�gy nem tudtak részt venni 
a virágosí�tásban, de reméli, 
hogy jövőre ismét segí�teni 
tudnak. Az önkormányzat 
többször számí�thatott rájuk 
a méltán népszerű Lovasi 
napokon is, aktí�v részvéte-
lükkel segí�tik mindig a ren-
dezvényt. 

Szendi Péter

MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!

Tisztelt Olvasók!

A rendkívül romló járványhelyzetre való tekintettel
polgármesteri utasításra

a könyvtárban és a közösségi színtérben
a szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata kötelező!

Kérem ezeket az óvintézkedéseket betartani 
szíveskedjenek!

Megértésüket köszönöm:
Magócsi Andrea

Könyvtáros és művelődésszervező
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TÁJÉKOZTATÓ
A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
Tisztelt Lovasi Lakosok!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2020. augusztusától be-

vezetésre került a településen az állami támogatással mű-
ködő szociális étkeztetés, melyet rászorultsági alapon 
biztosít az önkormányzat.

A szociális étkeztetés keretében azon szociálisan rászorult 
személyek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gon-
doskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosí�tani.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a települé-
sen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen élő igény-
lőt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át 
(128.250,- Ft-ot) és:

a)  65. életévét betöltötte, vagy
b)  rokkantsággal összefüggő nyugellátásban, vagy nyugdí�j-

szerű ellátásban részesül, vagy
c)  egészségi állapota, tartós betegsége, fogyatékossága, 

pszichiátria, vagy szenvedélybetegsége miatt a napi egy-
szeri meleg ételt saját maga számára biztosí�tani nem 
tudja, vagy

d) hajléktalan.

A szociális étkeztetést kérelem alapján biztosítjuk. A ké-
relemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást és igazolni 
kell a rászorultságot. 

A rászorultságot a nyugellátást megállapí�tó határozat má-
solatával, vagy orvos-szakértői vélemény másolatával, a c) 
pont esetében szakorvosi igazolással kell bizonyí�tani.

Az étkeztetésre való jogosultság megállapí�tásáról az igény-
lő kérelme alapján a képviselő-testület dönt.

Az önkormányzat a szociális ebédet az Alsóörsi Napra-
forgó Óvoda és Bölcsőde konyhájáról, a falugondnoki 
szolgáltatás közreműködésével, házhoz szállítással biz-
tosítja.

Az étkeztetés nyújtásának módjáról az igénybe vevővel 
megállapodást kötünk. Az ellátásban részesülő, ha jövede-
lemmel rendelkezik, az ebédért naponta 680,- Ft térítési 
díjat kell fizetni.

A szociális étkeztetés iránti kérelem nyomtatvány letölthe-
tő az önkormányzat hivatalos honlapjáról, a www.lovas.hu/
nyomtatványok, vagy beszerezhető az Alsóörsi Közös Ö� nkor-
mányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén ügyfélfogadási idő-
ben.

Ferenczy Gáborné
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS 

IGÉNYLÉSÉRŐL
Tisztelt Lovasi Lakosok!
Lovas Község Ö� nkormányzata a 99/2020. (VII. 15.) hatá-

rozatával döntött arról, hogy 2020. évben is biztosí�tja az is-
kolakezdési támogatást, melyet a Lovason életvitelszerűen 
élő és lakcímmel rendelkező azon szülők igényelhetnek, 
akiknek gyermeke

a)  3-7 év közötti óvodás,
b)  általános iskola 1-8 osztályos tanulója,
c)  középfokú iskola nappali oktatási munkarendje szerint 

9-13 évfolyamon tanul, és 20. életévét még nem töltötte 
be.

A támogatás jogosultsági feltétele, hogy kérelmező csa-
ládjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át, 171.000,- Ft-ot.

A támogatás nyújtható a településen életvitelszerűen 
élő és lakcímmel rendelkező felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója számára is, amennyiben 25. 
életévét még nem töltötte be.

A támogatás a szülő vagy hallgató kérelme alapján kerül 
megállapításra. 

A kérelem szeptember 1. és 30. között nyújtható be. A 
határidő elmulasztása jogvesztő.

 
A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, iskolai, vala-

mint hallgatói jogviszony igazolásokat, valamint a jogo-
sultság megállapí�tása érdekében a kérelmező jövedelmi 
helyzetével kapcsolatos igazolásokat. 

A támogatás összege: 
a)  óvodás gyermekek esetén gyermekenként 15.000,- Ft.,
b)  általános iskolás gyermekek esetén gyermekenként 

25.000,- Ft.,
c)  középiskolás gyermekek esetén gyermekenként 25.000,- 

Ft.,
d)  nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók esetén 

30.000,- Ft.
A támogatás kifizetése bankszámlára átutalással történik.

A települési támogatás iránti kérelem nyomtatvány letölt-
hető az önkormányzat hivatalos honlapjáról, a www.lovas.
hu/nyomtatványok, vagy beszerezhető az Alsóörsi Közös 
Ö� nkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén ügyfélfogadá-
si időben.

Ferenczy Gáborné
polgármester
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Elkészült az új urnafal a temetőben
Lovas Község Ö� nkor-

mányzata 2019. augusztusi 
ülésén határozta el, hogy 
pályázatot nyújt be a Ma-
gyar Falu Program kereté-
ben meghirdetett „Temető 
fejlesztése” cí�mű alprog-
ramra az önkormányzat 
tulajdonában lévő lovasi 
753/23 hrsz-ú temető fej-
lesztése érdekében, ahol 
egy 35 férőhelyes urnafal 
kialakí�tását tervezte. 

A pályázat 2.793.812 fo-
rint támogatást kapott, í�gy 
megvalósulhatott a Lovas, 
Petőfi utca 13. szám alatti 
temetőben az új urnafal. A 
kivitelezést a sároki Walter 
Kőfaragó Termelő és Keres-
kedelmi Bt. munkáját dicsé-
ri, mely a szerződéses határ-
idő előtt, 2020. augusztus 
végén elkészült.

A köztemető tárgyi és 
infrastrukturális létesí�tmé-
nyeinek kialakí�tása önkor-
mányzati feladat. A temető 

rendeltetésszerű használa-
tához szükséges helyiségek 
Lovason rendelkezésre áll-
tak, azonban az urnás teme-
tésekhez hiányzott a megfe-
lelő temetési hely.  Az egyre 
gyakrabban igényelt ham-
vasztásos temetéshez az ur-
naelhelyezés méltó feltételeé-

it az önkormányzat a Magyar 
Falu Program támogatásával 
tudta megteremteni.

Ezúton is köszönjük a 
Miniszterelnökség támoga-
tását, a projekt előkészí�té-
sében közreműködő Csajka 
György képviselő munkáját, 
a kivitelező Walter Bt. és a 

műszaki ellenőr, A� dám Lász-
ló közreműködését, vala-
mint a hivatal munkatársai-
nak a pályázat benyújtását, a 
megvalósí�tás koordinálását 
és az elszámolás intézését.

Ferenczy Gáborné
polgármester

Orvosi tanácsok
Kedves Olvasók, Kedves 

Betegeink!

Megérkezett hát hazánk-
ba a koronavírus második 
hulláma. Eddig a külföldi 
nyaralásból hazaérkezők 
hozták és terjesztették, de 
most már az iskolakezdés-
sel lehet számolni a továb-
bi, nagyobb létszámú fer-
tőzéssel.

Jól látható az adatokból, 
hogy most a fiatalok vannak 
előtérben, az új fertőzöttek 
többsége fiatal, s az is látha-
tó, hogy sokan közülük tü-
netmentesek, vagy csak na-
gyon enyhe tüneteik vannak. 
Ez jó bizonyos értelemben, 
de ha arra gondolunk, hogy 
a tünetmentes hordozó fia-
tal hazaviszi szüleinek, vagy 
nagyszüleinek a ví�rust, az 
már nagyon nem jó. Vigyáz-
zunk hát egymásra, viseljük 
a maszkot, bármennyire is 

kényelmetlen!
Meg lehet szokni, s amit 

lehetett hallani, hogy csök-
kenti a belégzett oxigén 
mennyiségét, í�gy az agy sem 
kap elég oxigént, az nem 
igaz! Gondoljunk csak a se-
bészorvosokra, akik nap, 
mint nap ebben dolgoznak, 
operálnak, néha órákon át, 
mégis itt vannak. Különösen 
közösségben fontos viselni, 
ahol több tünetmentes, de 
fertőző ember lehet, aki tud-
tán kí�vül továbbadhatja a ví�-
rust. Tartsuk be a megfelelő 
távolságot egymástól, még 
fontosabb a rendszeres kéz-
mosás, kézfertőtlení�tés!

Szülők, nagyszülők látoga-
tása esetén szintén viseljünk 
maszkot, ha lehet, inkább 
szabad levegőn találkoz-
zunk, az időjárás ezt most 
még lehetővé teszi. Kerüljük 
a közvetlen kontaktust. Kéz-
fogás, puszi, ha véletlenül 

nincs rajtunk maszk, köhö-
gés, tüsszentés zsebkendő-
be, vagy könyökhajlatba tör-
ténjen.

Iskolába menet lehet a 
gyermeknek saját textiltö-
rölközőt adni, amibe a kezét 
törölheti napközben, este 
padig ki lehet mosni. Hí�v-
juk fel a gyermek figyelmét, 
hogy ne cseréljen maszkot, 
tí�zórait az iskolában senki-
vel, amennyire lehet, tartson 
távolságot! Ha bármilyen 
felső légúti panasza van, 
azonnal jelezze tanárának, 
különösen fontos ez a kollé-
giumokban.

Továbbra is érvényes az 
utasí�tás, hogy lázas beteg 
először telefonon értesí�tse 
háziorvosát, vagy az ügyele-
tet, ne használjon tömegköz-
lekedési eszközt, ha orvos-
hoz, vagy kórházba megy. 
Ö� sztől mindig megnövekszik 
a felső légúti megbetegedé-

sek száma, néha nagyon ne-
héz eldönteni, milyen ví�rus 
okozza. Ezért fontos, hogy 
lázas beteg ne menjen kö-
zösségbe, lázas gyermek ne 
menjen bölcsődébe, óvodá-
ba, iskolába, teszt nélkül is 
várja ki a karantén idejét. 
Nem könnyű feladat ez a 
szülőknek, de a járványhely-
zet most ezt követeli.

Vigyázzunk egymásra! 
Szép őszt, jó egészséget kí�-
vánok:

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos
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BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
AZ ISKOLÁKBAN

• Az iskolák bejáratánál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni
• Az osztálytermekben gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről
• A közösségi terekben csak annyi gyermek tartózkodhat, hogy tartani lehessen a 1,5 méteres távolságot
• Az osztályok keveredését lehetőleg el kell kerülni
• Napi többszöri fertőtlenítő takarítás a termekben, folyosókon és szociális helyiségekben
• A sporteszközöket rendszeresen fertőtleníteni kell
• Ha a gyermek hatósági karanténba kerül, az igazolt hiányzásnak minősül
• A megbetegedések esetén az operatív törzs hozhat egyedi döntést egy intézményről

Iskolába csak egészséges, tünetmentes tanuló és dolgozó mehet.
Ha a gyermek fertőzésgyanús, vagy igazolt fertőzése van, a szülőknek ezt jelezniük kell az iskolának.

Közepes termés, jó sav- és cukortartalom várható 
– javában szüretelnek a szőlősgazdák

Csiszár Péter hegybí-
róval szeptember köze-
pén beszélgettem, ami-
kor már javában zajlik a 
szüret, sőt egyes fajtákat 
(zenit, cserszegi fűsze-
res, szürkebarát) már 
leszedték a gazdák. Mint 
azt a kiváló borász el-
mondta, idén sem várha-
tó nagy termés, ugyanak-
kor a savtartalom jó lesz, 
viszonylag jó cukorfok-
kal.

– A klímaváltozás miatt 
hamarabb érnek be a szőlők 
az elmúlt években. Az utób-
bi időkben a gazdák már 
nem is annyira a cukortar-
talmat nézik, hanem a sav-
tartalmat. Nézzük először 
a minőségbeli különbsége-
ket. Egyes savak kedvezően 
(borkősav, borostyánkősav, 
citromsav), mások viszont 
kedvezőtlenül befolyásolják 
a teljes í�zképet. Megint más 
savak pedig borbetegsége-
ket vetítenek előre; ilyenek 
például az illósavak (ecet-

sav, hangyasav, vajsav). 
Nagyon nem mindegy te-
hát, hogy amikor a savakról 
beszélünk, pontosan mire 
is gondolunk. A mennyiség 
kérdése esetén fontos tudni, 
hogy az összes sav meny-
nyiségét jelző adat inkább 

csak tájékoztató jellegű, a 
borkóstolás szempontjából 
ennél sokkal fontosabb a 
savérzet, mert ez esetben a 
mennyiség és a minőség egy-
formán lényeges szerepet 
tölt be.  Van azonban még 
egy szempont, amit nem 
hagyhatunk figyelmen kívül 
ez pedig a pH érték. Minél 
alacsonyabb pH-értékkel 
találkozunk ugyanis a 
borokban, annál magasabb 
lesz azok savtartalma. A 
legkomolyabb élményt 
ezért azok a borok fogják 
adni, amelyek alapanyagát 
nem csak a cukor- vagy 
savtartalom alapján 
szüretelték, hanem a 
termelő odafigyelt a pH-
értékre is. Az eredmény 
pedig: kifinomult és egyen-
súlyos bor – folytatja to-
vább a beszélgetést Csiszár 
Péter. 

Beszélgetésünk idején 
már elkezdődött az olasz-
rizling szüretelése is. Kö-
zepesnél gyengébb termést 

vár idén Csiszár Péter, pe-
dig a kezdetek biztatóak 
voltak. Ugyanakkor nehe-
zen megállapí�tható, hogy 
az elmúlt években miért 
nincs megfelelő termés, 
ennek még a szakemberek 
is keresik az okát. Ugyan-
akkor a hegybí�ró nehezmé-
nyezi a felvásárlási árakat. 
A környékbeli egyetlenegy 
felvásárló olyan árakat 
kí�nál, ami kritikán aluli. 
Hozzáteszi, hogy az alföldi 
felvásárlók huszonöt szá-
zalékkal fizetnek többet 
a szőlőért, mint a környé-
künkön. – Amíg nálunk 60 
forint/kilogrammja a sző-
lőnek, addig az Alföldön 
ez 85 forint/kilogramm. 
Ráadásul ott a vörösfajták 
meghaladják a 100 forint/
kilogramm felvásárlá-
si árat. Remélem, hogy ez 
ügyben jövőre pozitív vál-
tozás történik – fejezi be a 
beszélgetést Csiszár Péter. 

Szendi Péter
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Nyeregben
Veszprém megye első

női lovas járőre
A közbiztonság fenntartása a cél

A Balatonfüredi Rendőrkapitányságon a 2020. évi idegen-
forgalmi szezonban kezdte meg lovasjárőri szolgálatát Beke 
Bianka rendőr őrmester. A fiatal rendőrnő a központi kép -
zést követően mentorával, a Balatonalmádi Rendőrkapitánye-
ság lovasjárőrével, Budai Tibor rendőr főtörzszászlós körzeti 
megbí�zottal tevékenykedett. A turisztikailag frekventált he-
lyeket, valamint a gépkocsival nehezen megközelí�thető terü-
leteket keresték fel és ellenőrizték nyáron. A szolgálat fő célja 
a közterületeken előforduló szabálysértések és bűncselek-
mények elkövetésének megelőzése, továbbá a lakosság szub-
jektí�v közbiztonság érzetének növelése. A lóháton járőröző 
rendőröket szí�vesen fogadják az állampolgárok Veszprém 
megyében.

Szendi Péter

Polgárőrség hírei
Az augusztusi hosszú hétvége utolsó napján vasárnap, 

egyesületünk a Balatonfüredi Rendőrkapitánysággal közös 
akciót szervezett az illegális szemétkihelyezők ellen. Az akció 
célja az volt, hogy megfigyeljük azokat a pontokat, ahol sűrűn 
előfordul az illegális szemételhelyezés. Egyesületünk 7 fővel 
vett részt az akcióban két település külterületén Alsóőrsön 
és Lovason.

Ö� römmel tapasztaljuk, hogy Lovason az Ö� reghegyen és 
a Kishegyen is megszűntek az illegális szemétlerakatok 
és az akció során sem tapasztaltunk illegális hulladékot. 
Alsóőrsön egy rajtakapás volt, itt a rendőrség megtette a 
szükséges intézkedéseket. A jövőben is szeretnénk folytatni 
ezt az együttműködést, hogy jelenlétünkkel minél jobban 
visszaszorí�tsuk a szemetelőket és ezzel környezetünket is 
élhetőbbé tegyük.

Simon Róbert 
elnök

Recept
Habos isler

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 
20 dkg vaj/margarin, 10 dkg 
porcukor, vaní�liás cukor, 1 
tojássárgája, pici citromhéj, 
csipet só
A krémhez: 5 tojásfehérje, 
ví�z, 40 dkg kristálycukor, kb. 

2 tábla jó minőségű csokolá-
dé, olaj
Linzertésztát készítünk: 
a lisztet az apró kockákra 
vágott vajjal/margarinnal 
gyors mozdulatokkal el-
morzsoljuk, hozzáadjuk a 
porcukrot, csipet sót, cit-
romhéjat, vaní�liás cukrot, 
tojássárgát. Egyneművé 
gyúrjuk gyors mozdulatok-
kal. Folpackba csomagoljuk, 
hűtőbe tesszük minimum fél 
órára. Ha kellőképpen lehűlt 
a tészta, akkor kinyújtjuk kb. 
3-4 mm vastagra, és közepes 

méretű szaggatóval kiszag-
gatjuk. Sütőpapí�rral bélelt 
tepsiben 180 fokon 5-6 perc 
alatt megsütjük. Ha a koron-
gok széle elkezd pirulni, már 
jó.
A töltelékhez először a cu-
kor háromnegyedét szirup-
pá főzzük annyi ví�zzel, ami 
éppen ellepi. Mikor a szirup 
már majdnem jó, kezdjük fel-
verni a tojásfehérjéket a ma-
radék cukorral, amit három 
részletben adunk hozzá. Ha 
keményre vertük a fehérjét, 
vékony sugárban hozzáönt-

jük a szirupot folyamatosan 
tovább verve a habot. Addig 
verjük, mí�g kézmelegre hűl a 
hab. Ezután a kihűlt korong-
ra nyomunk csillagcsöves 
habzsákból pár centi maga-
san a habból, majd a tetejére 
teszünk egy másik korongot. 
Kb. fél órára betesszük a hű-
tőbe. Ezután ví�zgőz fölött 
felolvasztjuk a csokit, 2 evő-
kanál olajat keverünk hozzá, 
ebbe mártogatjuk a betöltött 
islereket. 
Hűtőben tároljuk.

Fehérné Kiszlinger Anett
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Megkezdődött a tanév
Jó reggelt kí�vánok! Dicsér-

tessék a Jézus Krisztus! A� ldás, 
békesség!

Tisztelettel köszöntöm a 
tanévnyitó ünnepségünk va-
lamennyi kedves résztvevőjét!

Köszöntöm a Tanulóifjúsá-
got, Munkatársaimat, Szülő-
ket!

Külön köszöntöm a 15 első 
osztályos tanulót és azt a to-
vábbi 27 fő tanulót, akik az 
idei tanévben iratkoztak az 
Endrődi Sándor Református 
A� ltalános Iskola és Kézilabda-
Utánpótlásközpont tanulóinak 
sorába.

Egyszer Luther Márton azt 
mondta: „Ha azt akarod, hogy 
lássanak, állj fel, ha azt akarod, 
hogy halljanak, beszélj hango-
san, ha azt akarod, hogy sze-
ressenek, légy rövid. E� n most 
röviden szeretném a 2020/21-
es tanévet megnyitni.

U� gy érzem diák, tanár és 
szülő közösen örülünk annak, 
hogy a régi rendtartás szerint 
kezdődik el az idei tanév. E� s ha 
mindenki betartja a higieniai 
szabályokat, akkor remélhető-
leg nem kell online oktatásra 
váltanunk. I�gy, teljes létszám-
ban együtt már régóta nem ta-
lálkozhattunk, de most tele va-
gyunk új célokkal, ötletekkel, 
vágyakkal. Ez jó érzés, mert 
várakozni valamire mindig jó. 
Nyáron is sok tanulóval talál-

kozhattunk, kivel edzőtábo-
rokban, kivel református- vagy 
katolikus hittantáborban, kivel 
nyári napközis táborban. Mert 
iskolánk nyáron sem engedi el 
teljesen tanulói kezét.

Gyermekkoromban az isko-
laigazgató egyszer azt mondta, 
nincs az a kolbász, ami egyszer 
el ne fogyna. I�gy vagyunk a 
nyári szünettel is. Egyszer csak 
elfogy. Remélem, mindenki ki-
pihente az előző év rendes és 
digitális fáradalmait és energi-
ával megtelve, tele tudásvágy-
gyal, tenni akarással és újult 
erővel vág neki az előttünk 
álló tanévnek. Az elmúlt tan-
évet szakaszolva zártuk le és 
két alkalommal mondtam el, 
hogy 2019/2020-as tanévet 
bezárom. Most csak egyszer 
mondom el, becsengettek. Ez 
a becsengetés szól a 136 diák-

nak, az itt dolgozó pedagógu-
soknak, a technikai személy-
zetnek és a szülőknek. 

Az 1, az 5. és a 8. osztálynak 
talán hangosabban szól a csen-
gő hangja, mint a többi osztály-
nak.

Kedves 1. osztályosok!
Ti is, mi is izgalommal ké-

szültünk a mai napra, hiszen 
már vártátok, hogy végre isko-
lások legyetek. A mai naptól az 
alsóörsi iskola diákjai vagytok, 
ma 15-en lépitek át az iskola 
küszöbét. Csilla néni már na-
gyon várt benneteket. E� rezzé-
tek jól magatokat nálunk, gya-
rapodjatok tudásban, gazda-
godjatok sok-sok élménnyel.

Kedves 5. osztályosok!
A ti életetekben egy merő-

ben új szakasz kezdődik, fel-
sősökké váltatok. Ez nem csak 
azt jelenti, hogy másik osztály-
termetek lesz, hanem azt is, 
hogy Csilla néni védő szárnyai 
alól kikerültetek. Egészen más 
felsősnek lenni. Elsősorban 
önállóságban kell megerősöd-
nötök. Több tantárggyal és 
több tanárral kezditek a felső 
tagozatot. U� j lesz az osztályfő-
nökötök is, Szántóné Kertész 
Zsuzsanna tanárnő. Kí�vánok 
nektek és neki is jó együttmű-
ködést az elkövetkezendő 4 
évben.

Kedves 8. osztályosok!
Az utolsó tanévet kezditek 

Alsóörsön. Nem lesz könnyű 
ez az év számotokra, hiszen 
felvételizni fogtok és továbbta-
nulás előtt álltok. Ahhoz, hogy 
az általatok választott iskolá-
ba felvételt nyerhessetek, el-
sősorban szorgalmasnak kell 
lennetek. Nem egy egyszerű 
osztály vagytok, tele egyénisé-
gekkel. De minden képessége-
tek, adottságotok meg van ah-
hoz, hogy sikeres tanévet zár-
jatok, és ez elsősorban rajtatok 
múlik. Andi néni mindenben a 
segí�tségetekre lesz.

Bemutatom iskolánk új 
munkatársait, E� ltes Kondné 
biológia-földrajz szakos ta-
nárnőt. Megszólí�tása Tereza 
néni. Antal A� gnes informatika 
tanárnőt. Kí�vánok nekik ered-
ményes munkát az alsóörsi 
iskolában.  

Kedves Szülők!
Ö� nök velünk együtt azt 

szeretnék, hogy itt, az alsó-
örsi iskolában a gyermekeik 
megfelelő tudáshoz jussa-
nak, élményekben gazdag, 
boldog éveket éljenek meg.  
Egy gyermek felnevelése hosz-
szú és fáradtságos út. Minden 
út, ami a boldogsághoz vezet, 
jó út, de minden nap haladni 
kell az úton. Menni kell a gyer-
meknek, a szülőnek pedig vele, 
mellette, érte.
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Egyszer megkérdezték az 
embereket, hogy szerintük 
A és B pont között melyik a 
legrövidebb út. A tudós em-
berek és a matematikusok azt 
válaszolták, természetesen az 
egyenes. Valóban. A rajzaszta-
lon, a kockás füzetben ez a he-
lyes válasz. De megkérdezték 
az egyszerű embereket is, akik 
azt válaszolták, hogy A és B 
pont között a legrövidebb út a 
járható. Nos, kedves gyerekek, 
nektek mit is jelent a járható 
út? Jelenti azt, hogy

–  naponta felkészülten jöt-
tök az iskolába 

–  odafigyeltek és aktí�van 
részt vesztek a tanórákon 

–  a délutáni sportfoglalkozá-
son és egyéb foglalkozáso-
kon teljes erőbedobással 
teljesí�tetek

–  tisztelitek embertársaito-
kat, mert csak akkor vár-
hatjátok el, hogy veletek is 
úgy viselkedjenek, ahogy 

ti szeretnétek. Mit is jelent 
ez?

•  mindenkinek köszöntök a 
napszaknak megfelelően.

•  kerülitek a durva, trágár 
beszédet

•  egymást sem szóval sem 
tettlegesen nem bántjátok 

•  ha mégis valaki ellen vé-
tettetek, bocsánatot kértek 
tőle és megpróbáljátok 
jóvá tenni

•  udvariasan kértek és meg-
köszönitek, amit kaptatok.

•  ha valaki közületek támo-
gatásra szorul, kérés nél-
kül is segí�titek 

Mindez vonatkozik mind az 
iskolai, mind az iskolán kí�vüli 
viselkedésre

–  igyekeztek Istennek tetsző 
dolgokat csinálni, töreked-
tek a napi jócselekedet 
megtenni

–  amikor esténként lefekvés-
kor becsukjátok a szeme-
teket és elgondolkoztok a 
nap történésein, gondol-
kodjatok el azon, mit sike-
rült mindebből megvaló-
sí�tani,

Az A ponttól a B pontig a  jár-
ható út számotokra azt jelenti, 
hogy az imént felsorolt dol-
goknak igyekeztek megfelelni. 
Csak í�gy lehettek sikeresek 
nemcsak a tanulásban de az 
élet többi területén is. Kí�vánok 
ehhez mindenkinek erőt és ki-
tartást. 

A diákságnak eredményes 
tanévet, munkatársaimnak 
szakmai sikereket kí�vánok. 
Ebben a tanévben legyünk va-
lamennyien derűsek, örüljünk, 
hogy újra együtt lehetünk.

A 2020/2021-es tanévet 
megnyitom!

Mészáros Károly
iskolaigazgató

Új kenyér sütése és zenés est
Augusztus utolsó hétvé-

géjén egy újabb sikeres kö-
zösségi program valósult 
meg a Lovasi Könyvtár szer-
vezésében, a Könyvtárel-
látási Szolgálató Rendszer 
finanszírozásával.

Augusztus az aratás, az új ke-
nyér sütésének az időszaka. A 
modern társadalmakban már 
legtöbben boltban, pékségben 
vásárolnak kenyeret, a kenyér 
otthoni készí�tésének tudása 
és annak szakrális jelentősége 
feledésbe merült. Pedig a bú-
zából készült új kenyér a ma-
gyar és az európai keresztény 
kultúrában egyaránt kiemelt 
fontosságú volt, hiszen ez az 
emberi társadalom, az emberi 
élet fenntartásának a záloga 
és szimbóluma. Mindemel-
lett a kovásszal készült, saját 
emberi energiával dagasztott, 
kemencében sütött kenyér í�ze, 
állaga, szépsége is felülmúlja 
az iparilag készí�tett kenye�-
rekét. A Lovasi Polgárőrség 
felajánlásának köszönhetően 

rendelkezésre állt liszt, a falu-
ház udvarán van kemence, í�gy 
kézenfekvőnek tűnt a kenyér-
sütés ötlete, amit a könyvtári 
jellegnek megfelelően zenés-
irodalmi koncert egészí�tett ki.

Több mint húszan jöttünk 
össze a kenyérsütésre. Dél-
ben kezdődött a program a 
kovász, a liszt és ví�z összeke-
verésével, melyet kézi erővel 
dagasztottak a részvevők. 
Ezután a kenyértésztát nagy-
jából másfél órát hagyni kell 
kelni, majd formázni kell, és 
újra keleszteni. A második ke-
lesztés után pedig az előfűtött 
kemencében körülbelül há-
romnegyed óra alatt lehetett 
kisütni. Két részletben meg-
közelí�tőleg 15 darab kenyér 
sült ki, melyhez különböző 
feltéteket, mint például sült 
kolbászt, mangalica zsí�rt, kü-
lönféle zöldségeket hoztak 
magukkal a résztvevők, és ott 
helyben a faluház udvarában 
meg is í�zlelhették a készí�tett 
kenyeret és hozott rávalókat. 

Este 7 órától a Kávészünet 
zenekar lépett fel Lovason. A 
zenekar a legnagyobb magyar 
költők verseit zenésí�tette meg 
modern zenei stí�lusban. A fi-
atalemberekből álló zenekar 
már túl van 5 nagylemez ki-
adásán, és ezekből adtak elő 
egy válogatást. Meghallgat-
hattuk többek között József 
Attila: A mama, illetve Szabó 
Lőrinc: A cinege cipője cí�mű 
verset. A hangulat fokozása 
érdekében egy verset 
soronként be is taní�tottak 

a jelenlévőknek, amit velük 
együtt lehetett énekelni. Az 
egyes versekről vagy a szer-
zőjükről is sok érdekes infor-
mációt is megosztottak a kö-
zönséggel.

A koncert 20 órakor zárult, 
ezután a hangosí�tás segí�tsé-
gével retro slágerekkel foly-
tatódott a program, melyhez 
a Sarok Borozó szolgáltatta a 
büféasztalt. E� jfél után ért vé-
get a mulatság, mindenki na-
gyon jól érezte magát.

Magócsi Andrea
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Három hét kortárs művészet Lovason
GARTEN 2020 beszámoló

Idén második alkalommal 
rendeztük meg a GARTEN 
kortárs képzőművészeti bá-
zist Lovason, a Nagy Gyula 
galériában, a Márffy ház 
pajtájában, valamint Cso-
pakon a ZM+G galériában. A 
tavalyi év pilot-üzemmódú 
indulása után az idei vásár 
tekinthető a GARTEN iga-
zi debütálásának. A több 
mint 120 művész 300 alko-
tásából rendezett művésze-
ti vásáron a hazai kortárs 
képzőművészeti szí�ntér 
irányzatainak meghatáro-
zó alkotói és fiatal tehetsé-
gei egyszerre szerepeltek. 
A festmények, grafikák és 
fotók mellett szitanyoma-
tok és szobrok közül is vá-
logathattak a látogatók. A 
geometrikus absztrakció, az 
informel és a gesztusfesté-
szet, az új figuráció, az op-
art, és a posztdigitális festé-
szet mellett a bad painting, 
a neodada és a trash-be 
oltott groteszk képi látás-
módok is jelentős szere-
pet kaptak a kiállí�táson. A 
fotó-szekcióban 20 főként 
fiatal művész több mint 50 
alkotását állí�tottuk ki. A ki-
állí�tást átlagban napi 100-
120 fő látogatta. A lovasi 
Márffy-ház pajtáját kiállí�tó-
hellyé alakí�tva használtuk, 
és együttműködő partner-
ként bevontuk a csopaki 
ZM+G galériát is, ahol Szöl-
lősi Géza Mesék a fiúszo-
bából cí�mű retrospektiv 
kamarakiállí�tása volt látha-
tó.

Az augusztus 1-22. között 
zajló programsorozat gerin-
cét a kortárs képzőművésze-
ti kiállí�táshoz kapcsolódó 
alkalmak adták: tárlatveze-
tések szakértők és a kurá-
torok bevonásával, pódium-
beszélgetések és tematikus 

estek. Népszerűek voltak a 
filmvetí�tések, a koncertek és 
a szí�nházi előadás is. Igazi 
különlegességnek számí�tott 
a tárlatvezetéssel egybekö-
tött bor-, illetve sörkóstoló. 
Az eseményeken a csopaki 
Tamás Pince, valamint egy 
kézműves sörfőzde, a Fehér 
Nyúl manufaktúra szakér-
tőinek bevonásával beszél-
tünk művekről és italokról. 
A kóstolón résztvevők a bo-
rok mellett az alkotásokról 
és az alkotókról is érdekes 
információkat és személyes 
történeteket hallgathattak. 

Pódium
- fókuszban a gyűjtők

Az idei rendezvénysorozat 
legsikeresebb programjai 
a gyűjtőkkel folytatott be-
szélgetések voltak. Izgalmas 
szempontokat osztott meg 
velünk Kelen Anna a Virág 
Judit galéria művészettörté-
nésze, Kovács Kriszta a Vár-
fok Galéria vezetője, vala-
mint Gereben Kata műtárgy-
piaci szakértő, a Gyűjtés 
női szemmel c. beszélgetést 
keretében. Megtudtuk, hogy 
műtárgyvásárláskor mire fi-
gyel egy nő és mire egy férfi. 
Barta Péter, Bodnár Zoltán 
és a beszélgetés moderátora, 

Topor Tünde magas szakmai 
szí�nvonalon, de közérthe-
tően beszéltek gyűjtői mo-
tivációkról, szenvedélyről, 
mecenatúráról, műtárgypi-
acról és gyűjteményezésről. 
Kishonthy Zsolt a Mission 
Art Galéria alapí�tója és 
Vörösváry A� kos az Első Ma-
gyar Látványtár alapí�tója 
a rendszerváltás korának 
gyűjtéséről, műkereskedel-
méről, lehetőségeiről és a 
műtárgypiac újjáéledéséről 
meséltek. Legsikeresebb 
alkalom A múlt szabadsá-
ga cí�mmel megrendezett 
beszélgetés volt, melyen a 
szí�nész-rendező és műgyűj-
tő Alföldi Róbert neoavant-
gárd fotógyűjteményének 
apropóján beszélt gyűjtői 
attitűdjéről, a gyűjtés termé-
szetéről és a műtárgyakhoz 
kapcsolódó szenvedélyéről, 
majd bemutatta gyűjtemé-
nyének néhány fontos da-
rabját.

A 
#kortársmagyarfotográfia 
cí�mű beszélgetésen három 
kurrens fotóművésszel be-
szélgetett Surányi Mihály 
fotóesztéta. A hallgatóság 
a három alkotó teljesen el-
térő látásmódján és karri-
erjén keresztül betekintést 
kaphatott a kortárs fotográ-

fia sokszí�nű világába, ahol 
Csizik Balázs, a mindenna-
pok modernizmusát bemu-
tató, konstruktí�v, kissé futu-
rista képei, a Capa-nagydí�j 
finalista Neogrády-Kiss Bar-
nabás, személyes traumát 
feldolgozó, sokszor abszurd 
látásmódja, vagy Mészáros 
László kissé barokkos fotói 
jól megfértek egymás mel-
lett.

A nyolcvanas évek új festé-
szeti tendenciáiról a korszak 
két protagonistájával Bul-
lás Józseffel és Mazzag Ist-
vánnal beszélgettünk, akik 
személyes élményekkel és 
történetekkel szí�nezve be-
széltek a lassan történelmi 
távlatba kerülő nyolcvanas 
évek művészetéről.

Az irodalmi vonatkozású 
programok is több szálon 
kapcsolódtak a vizualitás-
hoz, hiszen Nemes Z. Márió 
Barokk femina cí�mű verses-
kötete is számos képzőmű-
vészeti referenciát tartal-
maz, de elméleti í�rásaiban 
is foglalkozik esztétikával 
és kortárs művészeti jelen-
ségekkel. A MU� U� T irodalmi 
folyóirat irodalmi estjén 
nem csak a folyóirat törté-
netéről és tevékenységéről 
esett szó, de a lapban rend-
szeresen publikáló költők is 
felolvastak verseikből. A ko-
rábbi lapszámokban szerep-
lő művészek között többen, 
mint Wahorn András, Seres 
László, Romvári Márton, 
Töttös Kata, vagy Szöllősi 
Géza is rendszeres kiállí�tói a 
Resident Art által szervezett 
vásároknak.

GARTEN Kertmozi

A kertmozi a GARTEN 
programjai között kezdetek 
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óta fontos szerepet játszik. 
A dokumentum-, játék- és 
animációsfilmeket képző-
művészeti vonatkozásuk 
alapján válogattuk. A halál 
és a lányka cí�mű, Egon Schile 
életét bemutató játékfilm-
mel indí�tottuk a vetí�téseket, 
majd egy kí�sérleti-, és több 
dí�jnyertes nagy játékfilmet 
is bemutattunk. Nagy siker 
volt a Mű szerző nélkül c. 
életrajzi indí�ttatású drá-
ma, amely a műtárgypiaci 
szupersztár, Gerhard Rich-
ter történetét alapul véve, 
a huszadik századi német 
történelem drámai évtize-
deit pergeti végig szemünk 
előtt. Az Arcélek, útszélek 
cí�mű francia dokumentum-
film igazi road moovieként 
mutatja be a francia vidéki 
kisvárosok lakosait felkere-
ső fotóst és az idős filmren-
dezőt, akik a helyik embe-
rek egészalakos portréinak 
házfalnyi nagyí�tásait ka-
sí�rozzák a tájat egyébként 
is meghatározó épületek 
homlokzataira. A helyi la-
kosokat az alkotói folyamat 
részeseiként ismerjük meg, 
akik a művek hatására szü-
lető mély érzéseiket és gon-
dolataikat osztják meg film 
nézőivel. E� let és művészet 
a francia filmek könnyed-
ségével kéz a kézben sétál-
nak a filmvásznon. A Robert 
Mapplethorpe botrányos 
életét megidéző dokumen-
tumfilm mellett Sebastião 
Salgado fotóit és kalandos 

életének egyik utolsó utazá-
sát bemutató alkotást is lát-
hattak a kertmozi vendégei, 
amely a művész fia, Juliano 
és a világhí�rű filmrendező 
Wim Wenders közös alko-
tása. A Kádár-korszakban 
ellehetetlení�tett, a Zuglói 
Körben induló, majd a ma-
gányban elfeledett festőzse-
ni, Hortobágyi Endre életét 
bemutató dokumentumfil-
met korábban csak néhány 
alkalommal láthatta közön-
ség. A GARTEN kertmozi-
ban a rendező Bánki A� kos 
jelenlétében vetí�tettük a 
hiánypótló alkotást. Kondor 
Attila képzőművész fest-
ményeinek különleges képi 
világa jelenik meg azokon 
a festményanimációkon, 
melyeket saját képeinek 
felhasználásával installatí�v 
helyzetben bemutatható 
videókká formált az elmúlt 
7 év során. Belső könyvtár 

cí�mű rövidfilmjének vetí�té-
se után képek és a film kap-
csolatáról beszélgettünk a 
művésszel. Zárófilmként a 
Friss Hús rövidfilmfesztivál 
animációs válogatását vetí�-
tettük, ahol több fiatal, dí�ja-
zott alkotó filmjét láthatta a 
közönség.

Nem csak a fülnek

A három hét folyamán 
öt különböző formáció ját-
szott a GARTEN teraszból 
rögtönzött szí�npadán. Az 
experimentális K und W duó 
Kopasz Tamás és Wahorn 
András művészek közremű-
ködésével, akik a free jazz 
és a kí�sérleti zajzene ha-
tármezsgyéjén barangoltak. 
Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf 
duettjében egyszerre fedez-
hettük fel a húszas évek san-
zonjainak világát és a hetve-
nes évek pesti underground 
zenei vonulatát, ha tetszik 
Cseh Tamás és Kern András 
hangulatába oltott Sziámi 
zenekar-érzés zongorára és 
női hangra. Szabó Kristós 
és a Ziggurat kortárs tánc-
hang-fény performanszát 
elmosta a hétfői eső, de az 
előadás a GARTEN Pajta fa-
lai között í�gy még bensősé-
gesebb hangulatban zajlott. 
A K.POP, azaz a Kő Papí�r 
Ölló Projekt három énekese 
Nagy Bernadett, Dezső Sára 
és Bódi Zsófia Bartók né-
hány népdalfeldolgozását, 
majd David Lang 2015-ben 

bemutatott meditatí�v han-
gulatú, minimalista művét 
énekelte, elvarázsolva a 
hallgatóságot. A GARTEN 
zárónapján a Drone Fivé-
rek, azaz Szilágyi Rudolf 
és Sós Gergő (Monoton 
Monokrom) formációjának 
live act experimentális ze-
nei perfomanszát hallgat-
hatták az érdeklődők.  

Az egyetlen szí�nházi esten 
az E-mancik Szí�nházi Manu-
faktúra négy fős csoportja 
lépett fel. Személyes mono-
lógokból épí�tkező ironikus 
betétdalokkal tarkí�tott elő-
adásának már a cí�me is be-
szédes; Szomjas férfiak sört 
isznak helyettem. A szí�nda-
rab nem csak nevettetett, de 
számos aktuális és a nőiség-
gel kapcsolatos problémát 
feszegetett.

Augusztus második he-
tében Balaton Expedí�ció 
cí�mmel képzőművészeti 
gyerektábort szerveztünk 
Ösnowski Stefan művészet-
pedagógus vezetésével. A 
koncepció a gyerekek nyári 
élményeire alapozott, me-
lyeket – a kortárs művészeti 
tendenciákat is felhasználva 
– ültettek át műalkotásokba. 
A festés, a fametszet, az ak-
rilfesték, a szénrajz techni-
káját is megismerték, majd 
műveikből kiállí�tást ren-
deztek a pajtában, melynek 
megnyitóját koncert és csil-
lagászati előadás zárta.

A GARTEN képzőművé-
szeti bázis három hete alatt 
átlagban napi 120 látogatót 
láttunk vendégül a galéri-
ában. Esti programjainkon 
átlag 50 vendéggel számol-
hatunk. Látogatóink nem 
csak a környékből, de a 
Veszprém-Balaton régió tá-
volabbi településeiről, sőt 
Budapestről is érkeztek. A 
bázist jövőre a környező 
települések nagyobb szin-
tű részvételével tervezzük 
megrendezni. 

Schneller János
művészettörténész,

szervező
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Szobraiban mindig a belsőt kutatja 
Márffy Sebestyén lelke mélyén mindig Lovasra vágyódott vissza

Festői, idilli környezet-
ben fogad Márffy Sebes-
tyén szobrászművész, aki 
legelőször megmutatja 
Corpus című szobrát, me-
lyet másfél évvel ezelőtt 
állítottak fel a Márffy Ház 
előtt. 

– Édesapám grafikusmű-
vész, kipróbáltam termé-
szetesen ezt az irányt is, de 
valahogy mindig jobban von-
zott az anyag megmunkálá-
sa. Sokkal aktívabb munkát 
igényel a szobrászat, három 
dimenzióban való alkotás, 
mely még összetettebb, még 
izgalmasabb, számomra, 
mint a festészet vagy a grafi-
ka – kezdi Márffy Sebestyén, 
aki középiskolában bútor-
asztalosnak tanult, majd 
később elsajátí�totta a bútor-
restaurálás fogásait is, ami-
vel jelenleg is foglalkozik. 
U� gy véli, hogy a szobrászat 
és a bútorrestaurálás jól el-

fér egymás mellett. Tavaly 
szerzett diplomát a Képző-
művészeti Egyetem szob-
rász szakán, Budapesten. Az 
egyetemi évek meghatáro-
zóak voltak számára, mint 
mondja izgalmas világba 
csöppent miután felvették 
az egyetemre, rendkí�vül ins-
piráló közeg volt ez melyben 
hasonló gondolkodású em-
berek társaságában lehetett 
alkotni, a mesterek folyama-
tos korrigálása mellett. 

Szobraiban mindig a bel-
sőt kutatja, és a látókat 
beengedi. Ölyan világot te-
remt, mely az ő legbelsője. 
Minden forma, amit létre-
hoz, belül van, külsőségek 
és sallangok nélkül. – A Cor-
pus szoborról, - ahol most ál-
lunk - tudni kell, hogy 2018. 
október 6-án adtuk át ün-
nepélyes keretek között. Az 
anyag belső részeit faragtam 
inkább meg, a külsejébe pe-
dig minimális síkot vágtam. 

Ez egyfajta befelé fordulás 
volt akkoriban, a szobraim-
ra általában jellemző, hogy 
a belső világom jelenik meg 
bennük, viszonylag egyszerű 
külső formában. Ez a szobor 
tardosi mészkőből készült. 
Ugyanakkor legszívesebben 
fával szeretek dolgozni. – 
folytatja tovább Sebestyén, 
miközben a halkan csobogó 
patak szakí�tja meg olykor a 
beszélgetésünket. 

Budapesten a Graphisoft 
Parkban és Zalaszentgróton 
is kiállí�tották köztérre egy-
egy szobrát. Az egyetemi 
évei alatt folytatott kí�sér-
letezések során egy sajátos 
formarendszer kialakí�tására 
törekedett. Eleinte organi-
kus formákból, a természet-
ből vett elemekből indult ki, 
később olyan rendszereket 
állí�tott össze, amelyekben a 
formákat sí�kokra bontotta, 
az átí�rt részelemeket ku-
bista szemléletben épí�tette 

újjá. Izgalmas volt számára, 
hogy a helyszí�n bejárása al-
kalmával bepillanthatott a 
laboratóriumok titokzatos, 
zárt világába, megragadta 
az atmoszférája, az érde-
kes formák és struktúrák 
ösztönzőleg hatottak a terv 
elkészí�tésére. - Fő motívum-
ként a laboratóriumok egyik 
meghatározó eszközét, a 
lombikot vettem alapul, és 
azt a rendszert, amiben ez 
a tárgy elhelyezkedik; tehát 
a gépek, csövek, állványok 
szigorú, szövevényes rend-
szerét fogalmaztam meg 
szoborként. Az átalakítás 
során a külső, befoglaló tö-
megeket nagyobb síkokra 
bontottam, amelyek egy bel-
ső, tagolt struktúrát vesznek 
körül. Ezeket a fegyelme-
zett, geometrikus síkokat a 
lombik íves, organikusabb, 
oldottabb formájával pró-
báltam megbontani és ezzel 
együtt felhívni a figyelmet a 
tömegek között megbújó la-
boratóriumi eszközre, és az 
abban lejátszódó, belső fo-
lyamatokra – mesél a fővá-
rosban kiállí�tott szobráról 
Márffy Sebestyén.                                                                             

Zalaszentgróton egy új 
köztéri műalkotással gya-
rapodott a város, ahol fel-
avatták, Egy másik darabja 
cí�mű szobrát. Mint mondja 
fantasztikus lehetőséget 
kaptak három évvel ezelőtt 
Zalaszentgróton az alkotó-
táborral. Ö� rvendetes, hogy 
van Zalában egy kisváros, 
amely megteremtette a le-
hetőségét a szimpóziumnak 
és a kőfaragó tábornak. Egy 
hallgatónak nagy feladat és 
megtiszteltetés, hogy alko-
tásával kiállhat a nyilvános-
ság elé. Márffy Sebestyén-
nek ez volt az első köztéri 
munkája. 

Szendi Péter
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 A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási
és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának tájékoztatója

a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról
2020. szeptember

A ví�zgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alap-
ján a kutak ví�zilétesí�tmények, amelyek megépí�téséhez, 
átalakí�tásához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez 
vízjogi engedély szükséges. A korábban engedély nélkül 
létesí�tett, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra egyaránt 
meg kell kérni az engedélyt. A ví�zgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány-
rendelet 24. § (1) bekezdése határozza meg azon kutak 
körét, amelyek engedélyezését a települési önkormányzat 
jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró hatóság a területi-
leg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság. A lakossági 
felhasználási célú kutak döntő többsége a jegyző engedé-
lyezési hatáskörébe tartozik. Az engedélyezés egyik célja 
a kutak regisztrálása, amelyre a ví�zkészletek mennyisé-
gével való fenntartható gazdálkodás (vagyis ne használ-
junk többet, mint amennyi ví�z utánpótlódik, mert az hosz-
szútávon a ví�zadó rétegek és ezzel a kút kimerüléséhez is 
vezet) miatt van szükség. Másrészt felszí�n alatti vizeink 
minőségi viszonyainak, esetleges szennyeződésének nyo-
mon követése is kiemelt cél annak érdekében is, hogy a 
megfelelő célra a megfelelő minőségű vizet használjuk. 
Egy rosszul megépí�tett kút a szennyeződés terjedését 
nagy mértékben elősegí�theti. A már elszennyeződött fel-
szí�n alatti vizeink minőségének javí�tása, a szennyeződés 
terjedésének megállí�tása költséges, hosszú folyamat. A 
kutak olyan műszaki létesí�tmények, amelyek az emberi 
szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszí�n alól, épí�tésük 
hozzáértést igényel. Az engedélyezés másik célja, hogy 
a kutak hatósági felügyelet mellett létesüljenek, azokat 
megfelelő tudással rendelkező kútfúró szakember készí�t-
se, í�gy az engedély egyfajta minőségi garanciát is jelent. 
Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóví�zigény ki-
elégí�tésére használják, a kút saját célú ivóví�zműnek mi-
nősül. U� j saját célú ivóví�zmű csak ott létesí�thető, ahol a 
közműves ivóví�zhálózat nem áll rendelkezésre. Ivóví�zcélú 
hasznosí�tás esetén a kitermelt ví�z minőségének meg kell 
felelnie az ivóví�zminőségi követelményeknek. A meglé-
vő ivóví�zmű, ha a vezetékes ivóví�zellátás közben kiépült, 
egyéb házi ví�zellátás céljára (nem ivóví�z) engedélyezhető 
és továbbhasznosí�tható. A települési önkormányzat jegy-
zője talajvizet és parti szűrésű vizet kitermelő kutakra 
adhat engedélyt. A� ltalánosságban elmondható, hogy a 
talajví�z minősége Magyarországon döntő többségében 
emberi fogyasztásra alkalmatlan, ezért ivóví�zcélú hasz-
nosí�tás esetén kiemelt fontosságú a ví�zminőség vizsgá-
lata. A mélyebb, réteg-, vagy karsztvizet kitermelő kutak 
engedélyezése a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskö-
rébe tartozik (https://www.katasztrofavedelem.hu/130/
vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgi-tevkenysg). Arról, hogy egy ki-
épí�tendő, vagy már kiépí�tett kút melyik hatóság hatás-
körébe tartozik (melyiknél kell engedélyt kérni), a helyi 
település jegyzőjétől érdemes előzetesen érdeklődni.

A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:
•  Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kiter-

melt ví�z használata során keletkező szennyvizeket a kör-
nyezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.

•  Az ivóví�z közműhálózatba bekapcsolt házi ivóví�zhálózatot 
saját célú ví�zellátó létesí�tménnyel összekötni tilos, mert a 
talajví�zben esetlegesen jelen lévő kórokozók az ivóví�z há-
lózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.

•  A nem ví�ziközműből származó ví�z azon mennyiségének 
mérésére, amelyet a felhasználó a közüzemi szennyví�zhá-
lózatba vezet be, ví�zmérőt kell beépí�tenie, és kérnie kell 
annak a leszerelést megakadályozó zárral vagy plombá-
val történő ellátását a ví�ziközmű-szolgáltatótól. 

•  A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos enge-
délyezésekor jogszabály szerinti szakember (ví�zkútfúró, 
vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) köz-
reműködése szükséges. U� j fúrt kút létesí�tése esetében a 
kivitelezést csak ví�zkútfúró szakember végezheti. A� sott, 
vert kút bármilyen ví�zjogi engedélyezési eljárásában nem 
követelmény a jogszabály által meghatározott szakember 
közreműködése.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy 
fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy 
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedé-
se sem jelent kivételt). Amí�g a ví�zilétesí�tmény létezik (nem 
történik meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés), 
addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni. A települési 
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak eseté-
ben a ví�zjogi engedélykérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM 
rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti, a kútra vonat-
kozó műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció benyújtása 
szükséges. A kérelem benyújtható az ASP rendszeren keresz-
tül az e-önkormányzat portálon (https://ohp- 20.asp.lgov.
hu/nyitolap), vagy ha azt magánszemély nyújtja be, papí�r 
alapon. Az engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes. 

Vonatkozó hatályos jogszabályok:
•  1995.évi LVII. törvény a ví�zgazdálkodásról
•  72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a ví�zgazdálkodási ható-

sági jogkör gyakorlásáról
•  41/2017. (XII.29.) BM rendelet a ví�zjogi engedélyezési 

eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
•  101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszí�n alatti ví�z-

készletekbe történő beavatkozás és a ví�zkútfúrás szak-
mai követelményeiről

•  123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a ví�zbázisok, a 
távlati ví�zbázisok, valamint az ivóví�zellátást szolgáló 
ví�zilétesí�tmények védelméről

•  147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosí�tását, 
védelmét és kártételeinek elhárí�tását szolgáló tevékeny-
ségekre és létesí�tményekre vonatkozó általános szabá-
lyokról
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