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A legfontosabb az egészség,
az emberek egzisztenciája

– folyamatosan fejlődik a település
Ferenczy Gáborné polgármesterrel az elmúlt évről, a 

jelenlegi helyzetről és a jövőbeni tervekről beszélget-
tünk. Lovason a koronavírus mellett nem állt meg az 
élet, szerencsére több fejlesztés megvalósult, de ami a 
legfontosabb, hogy Lovason a világjárvány nem okozott 
halálos áldozatot. 

– Polgármester asszony, elő-
ször is boldog új évet kívánok 
Önnek és családjának! Hogy 
teltek az ünnepek, hiszen a ví-
rus itt is mindent felülírt?

– Köszönöm szépen a jó-
kí�vánságát és érdeklődését. 
É� n is kí�vánok Ö� nnek és csa-
ládjának boldog új évet! Az 
ünnepek sajnos nem az eddig 
megszokott rend szerint tel-
tek. Nagyon szűk körben ün-
nepeltünk távolságot tartva és 
védekezve, aggodalommal és 
félelemmel.

– Tekintsünk vissza az elmúlt 
évre! Abban gondolom egyetér-
tünk, hogy 2020 egy borzalmas 
év volt, hiszen a koronavírus 
járvány nagyban befolyásolt 
mindent. Mi minden történt 
Lovas életében tavaly? Hogyan 
tudtak felkészülni a járványra? 
Milyen fejlesztések valósultak 
meg a községben?

– Sajnos a koronaví�rus tönk-
retette az embereket anyagi-
lag és mentálisan egyaránt. 
Nagyon nehéz rendkí�vüli 
helyzet elé állí�totta az egész 
világot. Viszont hálát adok az 

Ú� rnak, hogy településünkön 
nem szedett áldozatot és re-
mélem ezután is sikeresen le-
győzzük. Aggódom állandóan 
a családomért és a település 
lakóiért. Viszont örömmel 
tapasztalom, hogy a lakos-
ság óvatos és fegyelmezett. 
Szeretném ezt a magatartást 
tisztelettel megköszönni min-
den lakónak. Sajnos el kellett 
hagynunk a rendezvényeket, 
minden olyan programot, 
ahol találkozhattak volna az 
emberek egymással. Ézeket 
az intézkedéseket be kellett 
tartani és még továbbra is 
életben maradnak a ví�rusve-
szély miatt. Mindennél fonto-
sabb az emberek egészsége! 
Az önkormányzat, mint arról 
már tájékoztattuk a lakossá-
got maszkokat készí�ttetett a 
település lakói részére. Rend-
szeresen fertőtlení�tve van a 
falugondnoki busz, a hivatali 
helyiségek, továbbá a közte-
rületek. A fejlesztésekkel kap-
csolatosan szeretném elmon-
dani, hogy a pandémia idején 
a képviselő-testület nem ülé-
sezik, ezért a költségvetésben 

tervezett fejlesztést nem tudta 
megtárgyalni és el kellet ha-
lasztani a döntést is. Két tás-
mogatott beruházásunk meg-
valósult. 2019-ben nyert az 
önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében urnafalra 
és a Belügyminisztériumtól 
az orvosi rendelő felújí�tására 
pályázati pénzt. Sikerült mind 
a két projektet elkészí�teni. 
Émellett megvalósult a Bartók 
Béla út szennyví�zcsatornázá-
sa is, valamint az év utolsó hó-
napjában elvégeztük néhány 
önkormányzati út karbantar-
tását, a Kishegyi utat lemur-
váztuk, í�gy balesetmentesen 
lehet rajta közlekedni, és a 
Cincás gyalogútat is járhatóvá 
tettük. 

– Dr. Kontrát Károly nemré-
giben közösségi oldalán jelen-
tette be, hogy Lovas Község Ön-
kormányzata 15 millió forintot 
nyert meg útfelújításra. Ez egy 
nagyon jó hír, ebből az összeg-
ből mely utcákat szeretnék fel-
újítani? 

– Valóban nagyon jó hí�r! 
Ö� nkormányzatunk pályáza-
tot nyújtott be a Magyar Falu 
Program keretében a Határ 
út felújí�tására, amit sajnos 
nem sikerült elnyerni. Ézért 
december elején Pogácsás 
Tibor önkormányzati állam-
titkár úrnak í�rtam egy kém-

relmet, melyben kértem 15 
millió forint vissza nem térí�-
tendő támogatást, hogy meg 
lehessen csináltatni a szinte 
járhatatlan Határ utat és még 
további rossz állapotban lévő 
utat. Majd kértem Dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviá-
selő urat, hogy segí�tsen a tá -
mogatás elnyerésében. Ahogy 
már nagyon sokszor, most 
is segí�tett, és közölte velem 
december 24-én délelőtt, 
hogy 15 millió forintot kapott 
településünk. Falunknak ha-
talmas karácsonyi ajándékot 
szerzett ezzel! Köszönet illeti 
Pogácsás Tibor államtitkár 
urat, valamint Dr. Kontrát 
Károly képviselő urat, aki már 
nagyon sokat segí�tett Lovas 
fejlesztéséhez és az itt lakók 
életének komfortosabbá téteo-
léhez.

(folytatás a 2. oldalon)

Tisztelt Lovasi Lakosok!
A tavalyi évben a járvány miatt sok közösségi program elmaradt, kárpótlásul fogadják sok szeretettel az Önkor-
mányzat és a képviselő-testület nevében ezt a lovasi képes naptárt, ezzel kívánunk Önöknek békés boldog új évet! 
A szép fotókért köszönet illeti Mátyás Istvánt és Sárdi Mátét.

Magócsi Andrea
könyvtáros és művelődésszervező
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(folytatás az 1. oldalról)
 Ézt az összeget a Határ út 

alsó szakasza és a Vámosi út 
középső szakasza megrepedt 
burkolatának felújí�tására 
szeretnénk költeni.  A tá-
mogatói kií�rásban szerepel, 
hogy csak felújí�tásra lehet 
fordí�tani ezt az összeget. A 
Határ út nagyon rossz álla-
potban van, szinte járhatate-
lan. A képviselő-testület, mie-
kor sikertelen lett a pályáza-
tunk, úgy döntött, hogy saját 
forrásból, önerőből megcsi-
náltatja. Most támogatásból 
tudjuk megvalósí�tani.

A Vámosi út egy kis szaka-
szát kell helyrehozni, mert ha 
most nem sikerül, akkor 1-2 
év múlva tovább romlik és a 
szakemberek szerint a most 
ráfordí�tott összeg sokszoro-
sából lehetne csak kijaví�tani.

– Az államtitkár úr szintén 
a Facebook oldalán jelentette 

be, hogy Lovas is azon tele-
pülések közé tartozik, ahol 
igénybe vehető a Falusi CSOK. 
Itt konkrétan miről van szó? 

– Éddig Lovas nem szere-
pelt a támogatott települé-
sek között. Most a kormány 
családpolitikájának köszön-
hetően a településen élők is 
igénybe vehetik a nagy ösz-
szegű támogatásokat. Éz egy 
óriási lehetőség a családok 
számára. Természetesen mi-
nél több gyermeket nevel 
egy család, annál nagyobb 
a támogatás mértéke. Ézt a 
támogatási formát fel lehet 
venni lakás vásárlására, vala-
mint korszerűsí�tésre és lakás 
bőví�tésére és nagymérték-
ben hozzájárul a település 
népességmegtartó erejéhez.

– Mit vár az idei esztendő-
től? A két pozitív hír mellett 
vannak még függőben lévő 
pályázatok? Milyen beruhá-

zások valósulhatnak meg 
idén?

– Az idei esztendőtől legin-
kább azt várnám, hogy minél 
előbb megoldódna a koro-
naví�rus járvány helyzete, és 
élhessük végre a megszokott 
régi életünket félelmek és 
aggodalmak nélkül. A berum-
házásokról még nem tudok 
nyilatkozni, mivel azt nem 
egyszemélyben a polgár-
mester dönti el. Mivel nem 
működik veszélyhelyzetben 
a képviselő-testület ezért 
várni kell még ennek tárgya-
lására. A 2021. évi költség-
vetés még nem készült el. A 
15 millió forintos útfelújí�tást 
mindenképpen meg kell csi-
nálni, erre a támogatói ok-
irat kötelezi az önkormány-
zatot. Az orvosi eszközök 
beszerzése folyamatban van, 
február végén reményeink 
szerint megérkeznek az or-
vosi rendelőbe. Az önkor-

mányzat udvarán tervezett 
sportpark, a BMSK kivite-
lezésében reméljük az idén 
elkészül. É� n fejlesztés párti 
vagyok, mivel ezzel terem-
tünk értéket és maradandót. 
Nagyon szépen fejlődnek a 
szomszédos települések és 
nem szeretném, ha lemarad-
nánk. Nekünk is fontos az, 
hogy a lakosságnak minél 
jobb komfortérzete legyen, 
valamint az idegenforgalom 
számára is legyen vonzó a te-
lepülés, mert ebből komoly 
bevételünk származhat. 
Énnek érdekében azonban 
szükségesek a fejlesztések.

– Mit kíván az új esztendőre 
a lovasi embereknek? 

– Élsősorban nagyon jó 
egészséget, békességet és 
boldog új esztendőt! Nagyon 
vigyázzon mindenki magára 
és egymásra!

Szendi Péter

Januári jelesnapok 
Január és február az év két „nemsze-

retem” hónapja, ekkor még rövidek a 
nappalok, hideg az idő, s már elmúlt a 
karácsonyi ünnepvárás izgalma is. A róá-
mai korban még neve sem volt ennek az 
időszaknak. Sokáig március volt az év első 
hónapja, s csak később vette át a január az 
évkezdő helyet. Nem véletlen tehát, hogy 
nevét Ianusról kapta, aki a kapuk és átjá-
rók istene volt az ókori római mitológiá-
ban. A magyar népi kalendárium szerint 
január neve Boldogasszony hava, de ne-
veztél Télhónak, Fergeteg havának is, a 
18. században a magyar nyelvújí�tók pedig 
a zúzoros nevet adták neki. 

Január első napján minden szokás, ba-
bona arról szólt, hogy szerencséssé tegye 
az új esztendőt, nem volt szabad kivinni 
semmit a házból, nem volt szerencsés, ha 
az első látogató a házban nőnemű volt, 
az étkezések pedig szintén az analógia 
mágiáját használták, pénzérme formájú 
lencsét, és sok-sok lapból álló rétest kel-

lett enni annak, aki gazdagságot remélt az 
újévtől. 

Január 6-án, Ví�zkereszt napján ért 
véget a karácsonyi ünnepkör, és ekkor 
kezdődött a féktelen mulatozások ideje, 
a farsang. A bibliai hagyomány szerint a 
pap Ví�zkeresztkor szenteli meg a tömjént 
és a vizet, melyet azután a kereszteléshez 
is használnak. Ézen a napon volt az ideje 
a házszentelésnek is, Az ajtó szemöldök-
fájára a pap szentelt krétával fölí�rja az 
évszámot és a Háromkirályok nevének 
(Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetű-
it: 20 + G + M + B + 21.

A farsang ví�zkereszt és hamvazószer-
da közé esik, változó hosszúságú időszak, 
hossza a húsvét időpontjától függ. A pár-
választás mellett lényege a hagyományo-
san szigorú szabályok felrúgása és kigú-
nyolása. Az álarcok és a maszkok viselése 
is erre vezethető vissza: a névtelenség, az 
„arctalanság” biztosí�tja mindenki számá-
ra a féktelen mulatozást. 

Január 21. – A� gnes napja az az évi ters-
més előrejelzésére adott némi támpontot, 
ha ezen a napon derült az idő, akkor jó 
termés lesz az évben, de férjjósló nap is 
volt: ha a lányok böjtölnek A� gnes napján, 
megálmodhatják jövendőbelijüket.

Január 22. – Vince napja, a szőlős-
gazdák egyik védőszentjének napja. Ú� gy 
tartják, „ha megcsordul Vince, telve lesz 
a pince”. A hagyomány szerint ezen a 
napon a szőlővesszőket a meleg szobá-
ban öblös szájú üvegbe helyezik. Ha ezek 
kihajtanak, akkor nem fognak elfagyni a 
szőlőszemek.

Január 25. – Pál vagy Pálforduló napja. 
Amilyen az idő Pál napján, olyan lesz az 
időjárás következő negyven napig. A� lta-
lános hiedelem szerint Pálfordulásakor 
a tél ellenkezőjére fordul, ha tehát hideg 
van, akkor melegedés, ha pedig jó idő, ak-
kor még lehűlés várható. 

Szendi Péter
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Adózással kapcsolatos változások 2021-től
Gépjárműadó
Az egyes adótörvények 

módosí�tásáról szóló 2020. 
évi CXVIII. törvény 101. §-a 
alapján 2021. január 1-jétől 
az állami adóhatóság (NAV) 
veszi át a gépjárműadóval 
kapcsolatos adóztatási fel-
adatokat.

Minden gépjármű- üzem-
bentartónak/tulajdonosnak a 
2021-től kezdődő időszakra 
járó adófizetési kötelezettség-
ről a NAV határozatot küld. A 
NAV határozatában megálla-
pí�tott gépjárműadót az állami 
adó- és vámhatóság számlájá-
ra kell megfizetni.

A változások nem befolyá-
solják a gépjárműadó alóli 
mentességeket. A 2020. dec-
ember 31-én fennálló adó-
mentességet és szüneteltetést 
az önkormányzatok adatszol-
gáltatása alapján a NAV hiva-
talból, automatikusan veszi fi-
gyelembe az adó kivetésénél.

2021. január 1-jét követő 
gépjárműadó mentesség, 
szüneteltetés és adóked-
vezmény igénybevételét a 
NAV gépjárműadó adat- és 
változásbejelentő lapján a 
NAV-hoz kell bejelenteni.

Iparűzési adó
A koronaví�rus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhí�tése érdeké-
ben szükséges egyes intéz-
kedésekről szóló 639/2020. 
(XII.22.) Kormányrendelet 
alapján a 2021. évben vég-
ződő adóévben azon, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. 
törvény szerinti vállalkozó 
esetén, amely azzal felel meg 
a kis- és középvállalkozások-
ról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. tör-
vény szerinti mikro-, kis- és 
középvállalkozássá minősí�tés 
feltételeinek, hogy esetében 
a KKV törvény 3. § (1) bekez-
dés b) pontjában meghatá-
rozott nettó árbevétel vagy 
mérlegfőösszeg értékhatár 
legfeljebb 4 milliárd forint, a 

helyi iparűzési adó mértéke 
1 százalék, ha a 2021. évben 
végződő adóévben alkalma-
zandó önkormányzati rende-
letben megállapí�tott adómér-
ték több, mint 1 százalék.

A hivatkozott rendelet 2. § 
(3) bekezdésében meghatá-
rozott feltételeknek megfele-
lő mikro-, kis- és középvállal-
kozásoknak minősülő vállal-
kozóknak a 2021. évben, az 
adott előleg-fizetési időpont-
ban esedékes - a Htv. szerint 
bevallott és a 2021. évben 
az önkormányzati adóren-
delet szerinti adómértékkel 
bevallandó - adóelőleg 50 
%-os összegét kell az egyes 
esedékességi időpontokban 
megfizetni, ha erre vonat-
kozóan nyilatkozatot tesz-
nek.

Ha a fent megnevezett ipar-
űzési adózók élni kí�vánnak az 
adóelőleg 50 %-ának megfize-
tését lehetővé tevő „adóköny-
nyí�tés” lehetőségével– legké-
sőbb 2021. február 25-éig 
nyilatkozatot kell tenniük a 
székhelye, telephelye szerinti 
önkormányzati adóhatóság 
számára. 

A nyilatkozatot 2021. 
január 1-től kizárólag az 
állami adó- és vámhatósá-
gon keresztül, a NAV által 
rendszeresített elektroni-
kus nyomtatványon lehet 
benyújtani.

Az az adóalany, aki ezt 
az adókönnyí�tést igénybe 
kí�vánja venni, de nem ren-
delkezik elektronikus kap-
csolattartási elérhetőséggel 
ezen időpontig ezt ki kell, 
hogy alakí�tsa.

Felhí�vjuk adózóink figyel-
mét, hogy ez a lehetőség ak-
kor alkalmazható, ha a nyilat-
kozaton kí�vül bejelenti telep-
helyének cí�mét, ha az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény 1. melléklet 29. pont 
1. alpontja szerint ezt nem 
tette meg.

A nyilatkozat alapján a meg 
nem fizetendő előleg részlet 

összegével az önkormányzati 
adóhatóság a vállalkozó ipar-
űzési adóelőleg fizetési köte-
lezettsége összegét hivatal-
ból, határozathozatal nélkül 
csökkenti.

KATA-s adóalanyok – áta-
lányadózók, akik főszabály 
szerint nem adnak adóbe-
vallást - esetében az ön-
kormányzati adóhatóság 
hivatalból mérsékli az adó 
összegét. A 2020. december 
31-ig keletkezett ideiglenes 
iparűzési adóról szóló be-
vallás-benyújtás határideje 
(melyet az önkormányzati 
adóhatósághoz kell benyúj-
tani) 2021. január 15. Az 
ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenység utáni adókötele-
zettség 2021. január 1. napjá-
tól megszűnt. 

Az egyes adótörvények 
módosí�tásáról szóló 2020. 
évi CXVIII. törvény alapján 
2021.01.01-től az adózó a 
helyi iparűzési adóról szóló 
adóbevallási kötelezettsé-
gét kizárólag az állami adó-
hatósághoz elektronikus 
úton, az állami adóhatóság 
által rendszeresített elekt-
ronikus nyomtatványon tel-
jesítheti.

A helyi iparűzési adóból 
származó bevétel teljes egé-
szében önkormányzati be-
vétel. A helyi iparűzési adót 
Lovas Község Önkormány-
zat 11748083-15428969-
03540000 számú iparűzési 
adóbeszedési számlájára 
kell megfizetni.

Építményadó
Felhí�vjuk az adózók figyel-

mét, hogy 2021. január 1-jei 
állapotnak megfelelően, 
amennyiben bármilyen 
adóztatást érintő változás 
- pld. lakás, nem lakás céljára 
szolgáló épí�tmény szerzése, 
értékesí�tése - történt, arról 
2021. január 15-ig adatbeje-
lentés kell teljesíteniük az 
önkormányzati adóhatóság 
felé.

Tartózkodási idő utáni 
idegenforgalmi adó

Az egyes, a veszélyhely-
zet ideje alatt alkalmazandó 
gazdasági szabályokról szó-
ló 498/2020. (XI.13.) Korm. 
rendelet módosí�tásáról szól 
696/2020. (XII.29.) Korm. 
rendelet 1. § szerint 2021. 
január 1. napjától a veszély-
helyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. ren-
delet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnéséig az ebben az 
időszakban eltöltött vendég-
éjszaka utáni idegenforgal-
mi adót az adó alanyának (fi-
zető vendég) nem kell megfi-
zetnie, az adó beszedésére kö-
telezettnek (szállásadó) nem 
kell beszednie, befizetnie, 
a megállapí�tott, de a be nem 
szedett adót azonban be kell 
vallania az adóhatósághoz, 
kivéve, ha annak összege 0. 
(Amennyiben fogadott ven-
déget a szállásadó a bevallási 
nyomtatvány Fizetendő adó 
sor 0-nál nagyobb összeget 
kell tartalmaznia.). A magán-
szálláshelyet, valamint az 
egyéb szálláshelyet az üze-
meltető szálláshely-szolgál-
tató köteles az adott nap-
tári évre (a továbbiakban: 
tárgyév) vonatkozóan a 
tárgyévet követő év január 
hó 31. napjáig a jegyzőnek 
írásban adatot szolgáltatni 
a következőkről:

a) fogadott vendégek szá-
ma és

b) a vendégek által a szál-
láshelyen eltöltött éjszakák 
száma.

Az adatokat összesí�tve, 
valamint magyarországi la-
kóhellyel rendelkező és ma-
gyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező vendégek szerinti 
bontásban kell közölni. Az 
adatszolgáltatás személyes 
adatokat nem tartalmazhat.

Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége
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Tájékoztató
az önkormányzatnál igényelhető szociális ellátásokról
Tisztelt Lovasi Lakosok!

A pandémia idején szeret-
ném Ö� nöket tájékoztatni az 
önkormányzatnál igényelhető 
szociális támogatásokról. A te-
lepülési támogatások formáit 
a képviselő-testület állapí�tot-
ta meg a szociális ellátások-
ról szóló helyi rendeletében. 
Alapelv, hogy az ellátásokat 
szociális rászorultsági alapon 
lehet igényelni és a kérelmek 
elbí�rálása során vizsgálni kell 
a kérelmezők jövedelmi, bi-
zonyos ellátásoknál vagyoni 
körülményeit is.

A települési támogatásokat 
az önkormányzat a szociá-
lis feladatai ellátása céljából 
juttatott állami támogatásból 
fedezi, erre a célra az idei év-
ben 3.978.000.-Ft áll rendel-
kezésre. 

Átmeneti települési tá-
mogatás nyújtható annak 
a kérelmezőnek, akinek a 
családjában az egy főre eső 
havi nettó jövedelem nem ha-
ladja meg a 114.000,- Ft-ot, 
egyedülálló személy esetén a 
142.500,- Ft. Éz a támogatás 
pénzben (évi 3 alkalommal, 
maximum 40.000,- Ft összeg-
ben,) élelmiszer formájában 
(évi 4 alkalommal, maximum 
50.000,- Ft értékben) és tü-
zelőanyag formájában termé-
szetben támogatásként (ma-
ximum 20 q konyhakész tű-
zifa házhoz szállí�tása) nyújt-
ható. É támogatási formában 
évente összesen maximum 5 
alkalommal nyújtható be ké-
relem.

Rendkívüli települési tá-
mogatás állapí�tható meg 
annak a Lovason lakóhellyel 
rendelkező személynek, aki-
nek esetében a családjában az 
egy főre eső nettó jövedelem 
nem haladja meg a 85.500,- 
Ft-ot, egyedülálló esetében 
a 142.500,- Ft-ot és akinek 
Lovas közigazgatási területén 

lévő ingatlanát elemi kár érte, 
vagy az ingatlan életveszé-
lyessé, lakhatatlanná válik, és 
az érintett ingatlanban életvi-
telszerűen lakik. Rendkí�vüli 
települési támogatásban egy 
naptári éven belül ugyanaz 
a személy vagy család legfel-
jebb 57.500,- Ft összegig ré-
szesí�thető.

Rendkí�vüli települési tá-
mogatást nyújtható továbbá 
annak, aki eseti jelleggel a 
létfenntartást veszélyeztető 
rendkí�vüli élethelyzetbe ke-
rült, valamint időszakosan 
vagy tartós gondokkal küzdő 
családok, illetve személyek 
részére. Létfenntartást ve-
szélyeztető rendkí�vüli élet-
helyzetnek minősül, ha a 
kérelmező vagy a kérelmező 
családjában: tartós betegség 
vagy rokkantság miatt jelen-
tős jövedelem-kiesés követ-
kezett be, baleset következett 
be, vagy bűntény áldozata 
lett, legfeljebb 3 havi közüze-
mi dí�jhátralék, lakbérhátralék 
van és önerőből kiegyenlí�teni 
nem tudja, nyugdí�j vagy egyéb 
rendszeres pénzellátás kifize-
tése a jogosultság megállapí�-
tásának elhúzódása miatt ké-
sik, vagy alkalmanként jelent-
kező többletkiadások miatt 
anyagi segí�tségre szorul.

Ilyen esetekben a rendkí�-
vüli települési támogatás al-
kalmankénti összege szemé-
lyenként legalább 10.000,- Ft, 
legfeljebb 50.000 Ft,- és éven-
te legfeljebb négy alkalommal 
adható. A kérelemhez csatolni 
kell a létfenntartást veszé-
lyeztető rendkí�vüli élethely-
zetet alátámasztó okiratokat, 
dokumentumokat.

Lakhatási célú települé-
si támogatást állapí�tható 
meg a szociálisan rászorult 
személynek, az általa lakott 
lakás vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség rendszeres 
fenntartási költségeinek vise-

léséhez. Érre az ellátásra az a 
Lovason lakcí�mmel rendelke-
ző személy jogosult, akinek 
a háztartásában az egy főre 
eső nettó havi jövedelem nem 
haladja meg az 57.000,- Ft-
ot, egyedül élő esetében a 
85.500,- Ft-ot, feltéve, hogy a 
lakásfenntartás elismert havi 
költsége a háztartás havi net-
tó összjövedelmének 30%-át 
eléri vagy meghaladja, vagy 
lakása fűtési költségének havi 
összege eléri vagy meghalad-
ja a háztartás havi nettó össz-
jövedelmének 20 %-át.

A költségként elismerhető 
kiadásokat a rendelet részle-
tesen tartalmazza. A lakhatási 
célú települési támogatásra 
való jogosultság egy év idő-
tartamra kerülhet megállapí�-
tásra, összege havonta 5.000,- 
Ft. A kérelemhez csatolni 
kell a közös háztartásban élő 
személyek jövedelemigazolá-
sát, a lakásban lakás jogcí�mét 
igazoló szerződést, a lakás-
fenntartási költségeket igazo-
ló, kérelem benyújtását meg-
előző hónapban keletkezett 
számlákat, és tüzelőanyag 
esetén az ennek szállí�tásáról 
kiállí�tott számlát.

Ápolási célú települési tá-
mogatás nyújtható annak a 
Lovason lakóhellyel rendel-
kező szociálisan rászorult 
személynek, aki a 18. életévét 
betöltött tartósan beteg lovasi 
lakcí�mmel rendelkező hozzá-
tartozójának otthoni ápolását, 
gondozását végzi. Tartósan 
beteg az a személy, aki előre-
láthatólag három hónapnál 
hosszabb időtartamban állan-
dó ápolást, gondozást igényel. 
É tényt szakvéleménnyel iga-
zolni szükséges. A támogatás 
akkor állapí�tható meg a Lo-
vason lakóhellyel rendelkező 
hozzátartozónak, ha család-
jában az egy főre számí�tott 
nettó jövedelem nem haladja 
meg a 42.750,- Ft-ot, egyedül-

álló esetében a 71.250,- Ft-ot.
Nem jogosult ápolási tá-

mogatásra a hozzátartozó, ha 
kereső tevékenységet folytat 
és a munkaideje a napi 4 órát 
meghaladja, vagy az ápolt 
személy két hónapot megha-
ladóan fekvőbeteg-gyógyinté-
zeti, valamint nappali ellátást 
nyújtó vagy bentlakásos szo-
ciális intézményi ellátásban 
részesül, vagy szakiskola, 
középiskola, illetőleg felső-
oktatási intézmény nappali 
tagozatos tanulója, hallgatója, 
vagy az ápolt tartását, gon-
dozását tartási, öröklési vagy 
életjáradéki szerződésben ő 
vagy más személy vállalta. Az 
ápolási célú települési támo-
gatásra való jogosultság egy 
év időtartamra kerülhet meg-
állapí�tásra, összege havonta 
28.000,- Ft

Gyógyszerkiadásokhoz 
nyújtott települési támoga-
tást állapí�tható meg azon szo-
ciálisan rászorult személyek 
részére, akik közgyógyellátás-
ra nem jogosultak, de egész-
ségi állapotuk, diagnosztizált 
krónikus betegségük miatt 
rendszeres gyógyszersze-
désre szorulnak. A rende-
let értelmében rendszeres 
gyógyszerszedésnek minősül 
a krónikus betegség kapcsán 
legalább 6 hónapot meghala-
dó gyógyszerszedés. 

Gyógyszertámogatásra a Lo-
vason lakóhellyel rendelkező 
személy jogosult, akinek a csa-
ládjában az egy főre eső havi 
nettó jövedelem a 128.250,- 
Ft-ot, egyedül élő esetében a 
171.000,- Ft-ot nem haladja 
meg és a gyógyszertár által 
beárazott, a diagnosztizált 
krónikus betegséghez közvet-
lenül kapcsolódó gyógyszere-
ket tartalmazó háziorvosi iga-
zolással alátámasztott, bruttó 
6.000,- Ft összeget megha-
ladó havi rendszeres gyógy-
szerköltsége jelentkezik. A 
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gyógyszertámogatás egy év 
időtartamra kerülhet megálla-
pí�tásra, a támogatás összege a 
gyógyszerköltségektől függő-
en havonta 6.000, - 20.000,- Ft 
közötti összeg lehet. 

Kamatmentes kölcsön for-
májában nyújtott települési 
támogatás annak a kérelme-
zőnek adható, aki a jövedelmi 
viszonyai miatt nem szorul 
anyagi segí�tségre, de átmeneti 
pénzügyi nehézségei vannak. 
A kamatmentes kölcsön leg-
magasabb összege: 60.000,- 
Ft, visszafizetési határideje 
legfeljebb tizenkettő hónap, 
a havi törlesztő részlet legki-
sebb összege 5.000,- Ft.

Születési támogatásra jo-
gosult az a szülő, aki a gyer-
mek születésekor vagy örök-
be fogadásakor – valamint a 
támogatás megállapí�tásakor 
a gyermek is – lovasi lakó-
hellyel rendelkezik és a ké-
relmező családjában az egy 
főre eső nettó jövedelem a 
114.000,- Ft-ot, egyedülálló 
esetén a 142.500,- Ft-ot nem 
haladja meg. A támogatás ösz-
szege 80.000,- Ft, mely a gyer-
mek születését követő egy 
éven belül,  örökbefogadás 
esetén kettő éven belül kérel-
mezhető.

Temetési támogatás for-
májában egyszeri pénzbeli 
ellátás állapí�tható meg annak 
a Lovason lakcí�mmel rendel-
kező személynek, aki a meg-
halt személy eltemettetéséről 
gondoskodott annak ellenére, 

hogy arra nem volt köteles, 
vagy tartásra köteles hozzá-
tartozó volt ugyan, de a teme-
tési költségek viselése saját, 
vagy családja létfenntartását 
veszélyeztetik, és a kérelme-
ző családjában az egy főre 
eső családi nettó jövedelem 
a 114.000,- Ft-ot, egyedül-
álló esetén a 142.500,- Ft-ot 
nem haladja meg. A kérelmet 
a halálesetet követő 30 na-
pon belül lehet benyújtani. A 
temetési támogatás összege 
80.000,- Ft.

Iskolakezdési támogatás-
ban részesülhet a települé-
sen életvitelszerűen élő és 
lakcí�mmel rendelkező szülő, 
akiknek gyermeke 3-7 év 
közötti óvodás, általános is-
kola 1-8 osztályos tanulója, 
középfokú iskola nappali ok-
tatási munkarendje szerint 
9-13 évfolyamon tanul, és 
20. életévét még nem töltötte 
be. A támogatás nyújtható a 
településen életvitelszerűen 
élő és lakcí�mmel rendelke-
ző felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója 
számára is, amennyiben 25. 
életévét még nem töltötte be.  
A támogatás feltétele, hogy 
kérelmező családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem 
haladhatja meg a 171.000,- 
Ft-ot. A kérelem szeptember 
1. és 30. között nyújtható be.  
A támogatás összege: óvodás 
gyermekek esetén gyerme-
kenként 15.000,- Ft. általá-
nos és középiskolás gyerme-

kek esetén gyermekenként 
25.000,- Ft, nappali tagozatos 
főiskolai, egyetemi hallgatók 
esetén 30.000,- Ft. 

Szépkorúak támogatá-
sa naptári évenként egy al-
kalommal nyújtható annak 
az öregségi nyugdí�jas vagy 
62. életévét betöltött lovasi 
állandó lakosnak, akinek csa-
ládjában az egy főre eső havi 
nettó jövedelem nem ha-
ladja meg a 114.000,- Ft-ot, 
egyedülálló személy esetén 
a 142.500,- Ft-ot. Éz a támo-
gatás természetbeni juttatás 
formájában kerül kiosztásra 
és az önkormányzat szociális 
rászorultság alapján, kére-
lemre biztosí�tja. A támogatás 
összegéről a képviselő-testü-
lete évente december 10-ig 
dönt.

2020. augusztus 1-től beve-
zetésre került a településen 
a szociális étkeztetés, mely 
keretében az önkormányzat 
azon rászorult személyek 
legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről gondoskodik, 
akik azt önmaguk, illetve el-
tartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosí�tani. Szociáli-
san rászorult az a településen 
lakcí�mmel rendelkező és élet-
vitelszerűen élő igénylő, aki-
nek családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja 
meg a 128.500,- Ft-ot és 65. 
életévét betöltötte, vagy rok-
kantsággal összefüggő nyug-
ellátásban, vagy nyugdí�jsze-

rű ellátásban részesül, vagy 
egészségi állapota, tartós be-
tegsége, fogyatékossága, pszi-
chiátria, vagy szenvedélybe-
tegsége miatt a napi egyszeri 
meleg ételt saját maga számá-
ra biztosí�tani nem tudja, vagy 
hajléktalan. A rászorultságot 
a nyugellátást megállapí�tó 
határozat másolatával, vagy 
orvos-szakértői vélemény 
másolatával, vagy szakorvosi 
igazolással kell bizonyí�tani. 

A szociális étkeztetés szin-
tén állami támogatással mű-
ködik, jelenleg egy adag ebéd-
hez járó normatí�v állami hoz-
zájárulás 262,- Ft, mellyel a 
szolgáltatás térí�tési dí�ja csök-
ken. A szociális ebéd személyi 
térí�tési dí�ja í�gy 680,- Ft. 

A támogatások igénylésé-
hez kérelmet kell benyújtani, 
melyhez csatolni kell a ren-
deletben előí�rt mellékleteket. 
A nyomtatványok letölthetők 
az önkormányzat honlapjáról 
(https://lovas.hu/index.php/
nyomtatvanyok) vagy besze-
rezhetők a falugondnoknál. A 
részletes eljárási szabályokat 
az önkormányzati rendelet, 
illetve a szociális törvény tar-
talmazza. A támogatásokkal 
kapcsolatosan további rész-
letes információt a 87/447-
694-es telefonszámon adunk.

Békés új esztendőt, sok sze-
rencsét és jó egészséget kí�vá-
nok minden lovasi lakosnak!

Tisztelettel:
dr. Hajba Csabáné

aljegyző

Az illegális szemetelők ellen létek fel
Alsóörsön és térségében is nagy problémát jelentenek az il-

legális szemetelők. Kovács Krisztina rendőrőrnagy tájékozta-
tása szerint rendszeres ellenőrzéseket végeztek idén, illetve 
folyamatosan továbbra is nagy hangsúlyt kí�vánnak fektetni 
erre a kiemelt témára egészséges lakókörnyezetünk érdeké-
ben. Augusztus 23-án és november 29-én is például eredmé-
nyes akciókra került sor, amikor a Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság rendőrei az alsóörsi és lovasi polgárőrökkel és az 
önkormányzat munkatársaival közösen több elkövetőt értek 
tetten a Római úton. Képünk az ősz végi esemény kezdetekor 
készült a hivatalnál.

Szendi Péter
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Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő:
„Nehéz, de eredményes év áll mögöttünk”

Nehéz, küzdelmes idősza-
kot tudhatunk magunk mö-
gött, de a megpróbáltatások 
ellenére rengeteg fejlesztés 
valósult meg, számos ered-
ményt értünk el 2020-ban 
is. A siker az összefogásnak, 
a választókerületemben 
élő emberek munkájának 
köszönhető, így értékelte 
az elmúlt évet Kontrát Ká-
roly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, a 
Fidesz-KDNP országgyűlési 
képviselője.

– Teljesen eltért 2020 a 
többi évtől. A koronaví�rus 
járvány elleni védekezés ha-
tározta meg mindennapjain-
kat, az ország, illetve a kettes 
számú választókerület életét 
is, ahol minden eredményt 
az emberek közösen értek el, 
fogalmazott Kontrát Károly. 
Az államtitkár, országgyűlési 
képviselő egész évben fontos-
nak tartotta, talán 2020-ban 

még inkább, mint korábban 
bármikor, hogy személyesen 
legyen jelen a választókerüle-
téhez tartozó településeken. 
A járvány elleni védekezésről 
folyamatosan tájékoztatta 
a polgármestereket, akiktől 
rendszeresen információt 
kért a helyi körülményekről. A 
politikus kiemelte, 2020 egyik 
legfontosabb eredménye, il-
letve nagy közösségi sikere, 
hogy vezetésével összefogtak 
a települések, és együttmű-
ködésük meghozta a gyümöl-
csét: közösségi tulajdonban 
maradhatott Balatonakali, Ba-
latonudvari és Balatonkenese 
kikötője.

– 2020-ban választókerü-
letem 41 települése, 14 kate-
góriában több mint 820 millió 
forint támogatást nyert a Ma-
gyar Falu Program keretében. 
A falusi Családi Ötthonterem-
tési Kedvezmény 2021 janu-
árjától további településeken 
érhető el. A kistelepülések 
gyarapodását mindig figye-
lemmel kí�sérem és támoga-
tom, mondta az országgyűlé-
si képviselő. Kontrát Károly 
aláhúzta, választókerülete fő 
turisztikai vonzereje a Ba-
laton. Az idén is folytatódó 
strandfejlesztési programnak 
köszönhetően Balatonaka-
rattyától Balatonszepezdig 
folyamatosan újulnak meg a 
kerülethez tartozó strandok. 
A negyedik ütemben pedig to-
vábbi 13 fürdőhelyet fejlesz-
tenek.

A bölcsőde-, óvoda- és is-
kolafejlesztésekkel kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, „a ma-
gyar jövő alapja a gyermek, a 
mi dolgunk, hogy megteremt-
sük számukra a megfelelő fel-
tételeket”. I�gy 2020-ban két 
bölcsőde, öt óvoda újult meg, 
illetve új eszközöket kapott 
a térségben. Külön kiemelte 
a balatonfüredi Lóczy Lajos 
Gimnázium bőví�tését és fel-
újí�tását, melynek révén egy 
teljesen modern, korszerű 
iskola áll a tanulók és a peda-
gógusok rendelkezésére. Éze-
ken felül döntés született a 
felsőörsi A� ltalános Iskola fej-
lesztéséről is, az új tanterem 
és tornaterem épí�tését.

– Jelentős feladatnak te-
kintettem az útfejleszté-
seket 2020-ban is. Tavasz-
szal adtuk át a Tótvázsony-
Balatonszőlős-Balatonfüred 
összekötő utat. Ú� gy gondo-
lom, az egy milliárd forintot 
megközelí�tő beruházás még 
vonzóbbá tette az érintett 
településeket, fogalmazott. 
Ézen kí�vül több kisebb út is 
megújult, mellyel választó-
kerülete közlekedése még 
biztonságosabb lett, és az út-
fejlesztések idén is folytatód-
nak. Várpalota például 700 
millió forintot nyert belterü-
leti utak és járdák felújí�tására, 
Csopakon és Balatonkene-
sén pedig körforgalom ter-
vezése indulhat meg, amivel 
szintén növekszik a közleke-
désbiztonság. Mindemellett 

átadták Alsóörsön tavaly a 
Varázserdő-Varázserő Turisz-
tikai Látogatóközpontot, illet-
ve Várpalotán a Pannon Sütő 
Kft. kapacitás-bőví�tő beruhá-
zása kezdődhet meg. Ö� rven-
detes, hogy Balatonfűzfő már 
20 éves városi jubileumát ün-
nepelte tavaly.

Kontrát Károly kiemelte, a 
napokban adták át a 681 mil-
lió forint állami támogatással, 
és nagy közösségi összefogás-
sal épült Balatonalmádi Sport-
központot, és nemsokára át-
adják a felújí�tott vörösberényi 
volt jezsuita kolostort is. Idén 
folytatódik többek között a ba-
latonfüredi BMÉ Tudáscent-
rum, a várpalotai tanuszoda 
épí�tése, a Thury-tér rekonst-
rukciója, valamint a Zichy kas-
tély felújí�tása. Az önkormány-
zatoknak 2021 és 2023 között 
is nagy fejlesztésekre nyí�lik 
lehetősége. – A járványhelyzet 
ellenére is sikeres évet zárt a 
kettes számú választókerület, 
összegzett az országgyűlési 
képviselő, majd köszönettel 
szólt az ott lakókról, vala-
mint a polgármesterekről, 
akik betartják a járvány elleni 
védekezés szabályait, és helyt 
állnak tavaly március óta. – Az 
összefogás, az együttműködés 
és a szeretet sikerre vezetett. 
Választókerületem lakói, ön-
kormányzatai, civil szerveze-
tei továbbra is számí�thatnak 
rám, hangsúlyozta Kontrát 
Károly.

Kovács Erika (Napló)

Tisztelt Könyvtár Látogatók!
Ú� j könyvekkel bővült a lovasi könyvtár. Már kölcsönözhető 
Gajdos Érika Tí�mea négy új könyve:
A varázslatos tavasz a Balaton- felvidéken
Mesés nyár a Balaton-felvidéken 
Misztikus ősz a Balaton-felvidéken
Vadregényes tél a Balaton- felvidéken

Magócsi Andrea
könyvtáros és művelődésszervező
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Ne adja meg a bankkártyájának adatait a csalóknak!
A rendőrség tapasztala-

ta alapján a csalók újabb 
és újabb hamis állí�tásokat 
találnak ki, amivel megpró-
bálják becsapni a gyanútlan 
embereket. Hivatkoznak pél-
dául hatóságra, nyeremény-
re, bajba jutott gyermekük-
re, unokájukra. Azt állí�tják, 
hogy a hivatkozott hozzátar-
tozó valamilyen nagy bajba, 
esetleg életveszélybe került 
(például autóbalesetet szen-
vedett vagy tartozása van), 
és ezért sürgősen pénzre 
van szükségük.

Korábbi eseteknél jellem-
zően a csalók elküldtek va-
lakit a pénzért, esetleg ék-
szerekért, és azt személye-
sen vették át a sértettektől. 
Ú� jabban az elkövetők már 
arról próbálják meggyőz-
ni az idős embereket, hogy 
egy ismert pénzküldő háló-
zaton keresztül utalják át a 
kért összeget egy megadott 
– általában külföldi – bank-
számlaszámra, esetenként 
felajánlják, hogy taxit kül-
denek lakcí�mére, ami elvi-
szi egy olyan helyre, ahon-
nan a pénzt át tudja utalni. 
Amennyiben az áldozat 
arra hivatkozik, hogy nincs 
otthon készpénze, akkor a 
bankkártyaadatok bediktá-

lására kérik, amelyet gyor-
san felhasználva különböző 
online vásárlási tranzakciót 
bonyolí�tanak le.

A Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitányság azt ta-
nácsolja, hogy ha hasonló 
telefonhí�vást kapnak, ne 
teljesí�tsék a telefonáló kéré-
sét! Ne adják ki a bankkár-
tyájuk adatait (kártyaszám, 
hátoldalon lévő háromjegyű 
kód, lejárati dátum) sem te-
lefonos megkeresések, sem 
közösségi oldalon történő 
felhí�vások esetén illetéktele-
neknek, mivel ezen informá-
ciók birtokában online vá-
sárlás hajtható végre a kár-
tya fizikai jelenléte nélkül is.

Fogadják meg az alábbia-
kat:

•  Ne döntsenek egyedül, 
minden esetben azonnal 
ellenőrizzék a hívás való-
ságtartalmát!

•  Mielőtt bármit tennének, 
hívják fel azt a személyt, 
akire az ismeretlen telefo-
náló hivatkozik!

•  Keltse fel a gyanút, ha 
pénzátutalásra kérik fel, 
illetve felajánlják, hogy 
az utalás lebonyolítása 
érdekében taxit küldenek 
Önökért!

•  Bankkártyaadataikat sem-
milyen körülmények kö-
zött ne adják meg idege-
neknek!

•  Ha felmerül a gyanúja, 
hogy valaki önmagát hoz-
zátartozónak adja ki, hív-
ják fel, és tájékozódjanak!

•  Ne beszéljenek idegenek 
előtt, nyilvános helyen ma-
gánügyeikről, hiszen eze-
ket az információkat a bűn-
elkövetők felhasználhatják!

•  Figyeljenek oda, hogy te-
lefonon se adjanak meg 
magukról, családjukról 
adatokat senkinek! Az 
elkövetők ügyes kérdése-
ikkel észrevétlenül is sze-
mélyes információkhoz 
juthatnak, ezért úgy tűn-
het, hogy előzetesen sokat 
tudnak az áldozatról.

•  Gyanús idegenek látoga-
tása esetén jegyezzék meg 
személyleírásukat, gép-
járművük rendszámát!

•  Bűncselekmény gyanú-
ja esetén, vagy ha mégis 
bűncselekmény áldozatá-
vá válnak, azonnal értesít-
sék a rendőrséget a 112-es 
segélyhívó számon!

•  A legfontosabb, hogy a 
család, a rokonok, a bará-
tok sokat beszélgessenek 
a veszélyeztetett korosz-
tállyal erről a jelenség-
ről, a bűnelkövetésnek e 
formájáról. Készítsék fel 
idős hozzátartozójukat 
arra, hogyha ilyen jellegű 
telefonhívást kapnak, mit 
tegyenek!

www.police.hu

Malomvölgy Nyugdíjas Klub 2020
Klub életünk 2020-ban nagyon rövidre sikerült 

a sajnálatos járvány helyzet miatt. Január, február 
hónapokban még találkoztunk a megszokott kettő 
hetenkénti rendben a klubfoglakozásainkon. A késő 
tavaszi korlátozások feloldása után szerveztünk egy 
kirándulást Kalocsára és környékére, ahol azok ne-
vezetességeit látogattuk meg. A kirándulásunkat az 
alsóörsi és lovasi önkormányzatok segí�tették anya-
gilag és autóbusz biztosí�tásával. Köszönet ezúton is 
érte!

A nyár egy kicsit a „lazí�tás” jegyében telt el. Két al-
kalommal a Sarok Borozó tulajdonosai láttak vendé-
gül bennünket, melyért köszönetünket fejezzük ki. 

Égy alkalommal közösen ellátogattunk a balatonfü-
redi borhétre is. Szeptember hónapban, - a korláto-
zások bevezetése elött - a polgármester asszony és 
a falugondnokunk egy meglepetés vacsorával látta 
vendégül a csoportunkat. Köszönjük szépen!

Sajnos a járvány erősödése és a szigorí�tások, va-
lamint az egészségünk megőrzése érdekében a cso-
portos foglalkozásainkat előre nem látható ideig szü-
neteltetjük. Szerencsére e rövid kis tudósí�tás í�rásáig 
valamennyi tagunk egészséges és fertőzésmentes.

Dienes Károly
Nyugdíjas Klub Vezetője
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Fokozatosan lépegetett előre a szakmai ranglétrán
– Vancsura Miklós lett a füredi rendőrkapitány

Vancsura Miklós rendőr 
alezredest a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság veze-
tésével bízta meg dr. Felle-
gi Norbert rendőr ezredes, 
a Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitányság vezetője 
január 1-jei hatállyal. A 
múltról, a jelenről és a jö-
vőről beszélgettünk az új 
rendőrkapitánnyal. 

– Mikor és a kinek a hatá-
sára döntötte el, hogy rendőr 
lesz? Soha nem bánta meg, 
hogy így döntött?

– É� desapám Somogysárd 
közigazgatását vezette több 
mint harminc évig, először 
tanácselnökként, majd pol-
gármesterként. Rajta ke-
resztül beleláttam a közigaz-
gatási feladatokba, s belém 
ivódott az emberek irányí�-
tása és a felelősségtudat. Él-
kezdtem az idegenforgalmi 
főiskolát, de nem tetszett, 
viszont annál inkább érde-
kesnek találtam az egyik 
barátom munkáját, aki bűn-
ügyi technikus volt. Mond-
hatjuk, hogy az ő hatására 
döntöttem úgy, hogy rend-
őr leszek. Nem váltanék, ha 
újra kezdhetném, akkor is 
ezt választanám. Sokat kel-
lett érte dolgozni, de vala-
hogy mindig többet akartam 
kihozni magamból. Kielégí�t 

és boldoggá tesz a munkám. 
Rengeteg a tennivaló, de 
nyugodtan jövök be és nyu-
godtan is megyek haza, ahol 
vár a családom. A telefont 
viszont otthon is felveszem 
és intézkedek, éjszaka, és 
ünnepnapon is. Szóval nem 
bántam meg, hogy rendőr 
lettem.

– Kérem, hogy az olvasók 
számára röviden mutatkoz-
zon be! Szakmai karrierjét és 
a családot is illetően!

– 1978-ban születtem Ka-
posváron, de Somogysárd a 
szülőfalum, itt jártam álta-
lános iskolába, itt töltöttem 
a gyerekkoromat. Az érett-
ségit és egy rövid idegenfor-
galmi főiskolai kitérőt köve-
tően 2000-ben kezdtem a 
rendészeti szakközépiskolát 
Csopakon, és már akkor be-
leszerettem ebbe a vidékbe. 
Kaposváron kezdtem meg 
a hivatásos szolgálatomat, 
járőrként. A rendőrtisz-
ti főiskola elvégzése után, 
Siófok érintésével, tí�z évvel 
ezelőtt kerültem Balaton-
füredre. É� rdekesség, hogy a 
feleségem is somogysárdi, 
de ő már itt élt és dolgozott, 
mikor megismerkedtünk. 
Teljesen véletlen volt, hogy 
Balatonfüred hozott össze 
minket. Most már 3 gyer-

mekünket neveljük együtt. 
A rendőrségen a legalacso-
nyabb beosztásban kezdtem 
a pályafutásomat. Voltam 
járőr, körzeti megbí�zott, és 
nyomozó is. Majd következ-
tek a vezetői beosztások, 
voltam körzeti megbí�zotti 
és nyomozó alosztályveze-
tő, hivatalvezető, rendészeti 
osztályvezető. Most pedig 
rendőrkapitányként kell bi-
zonyí�tanom.

– Január 1-jétől önt bízták 
meg a Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság vezetésével. Ho-
gyan fogadta mindezt? 

– Megtisztelőnek érzem a 
megbí�zást. Boldog és büsz-
ke vagyok, hogy dr. Fellegi 
Norbert rendőr ezredes, a 
Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetője al-
kalmasnak talált a feladat 
ellátására.

– Milyen célokkal vág neki 
az idei esztendőnek? Mit re-
mél a 2021-es évtől? 

– A járás közbiztonsági és 
bűnügyi állapota jó, azon-
ban a közlekedés rendjében 
problémák vannak, nincs 
rend az utakon, de ez or-
szágos probléma is. Ö� nző az 
autós társadalom, legtöbben 
a saját érdekeiket tartják 
csak szem előtt és sok az 

agresszí�v vezető. Ézen a té-
ren mindenképpen javí�tást 
szeretnék elérni, ennek ér-
dekében nagyobb számban 
lesznek jelen kollégáim a 
közutakon. Ézen kí�vül nagy 
hangsúlyt fektetünk az ille-
gális hulladékot elhelyezők 
szankcionálására is, ami az 
elmúlt években nagy prob-
lémává nőtte ki magát. Mivel 
az eredeti szakmám szerint 
kereskedő vagyok, ahol a 
vevőnek mindig igaza van, 
ezért szeretném még inkább 
a szolgáltató-jelleg irányába 
vinni az általam irányí�tott 
szervezetet. Ézt akarom a 
beosztottjaimmal is elfo-
gadtatni, hogy kerüljünk 
közelebb a helyi lakosokhoz, 
tudjunk a problémáikról, se-
gí�tsünk, akinek csak tudunk, 
hiszen ezért lettünk rend-
őrök.

Szendi Péter

Robogót kaptak a polgárőrök
Az új év kezdetével egy jó hí�rről számolhatunk be egyesüle -

tünk háza tájáról. A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsé-
ge jóvoltából a Lovasi Polgárőr egyesület egy segédmotor ke-
rékpárral bővült. Dézsi János a Veszprém Megyei Polgárőrsé-
gek Szövetségének elnöke elmondta, hogy 10 darab segédmo-
tor kerékpárt vásároltak, amit a polgárőr egyesületek között 
osztottak szét és ebből a Lovasi Polgárőr egyesület is részesült.

Mivel sajnos a gépjármű beszerzési pályázaton nem nyer-
tünk, ezért kimondottan örülünk a robogónak és nagy hasz-
nát fogjuk venni. További jó hí�r, hogy az ÉDR rádiókészülék 
pályázaton sikerült plusz egy rádiókészüléket beszerezni, í�gy 
már kettő darab készülékkel rendelkezünk, ami megkönnyí�ti 
az egymás közötti kommunikációt szolgálatteljesí�tés közben.

Simon Róbert
elnök
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„A bizalomnak az alapja”
Az új év sokszor új fogadalmakkal és megúju-

ló célokkal indul. Elérésük sok mindenen múlhat, 
ugyanakkor számomra a következő írás fejezi ki 
leginkább az ehhez nélkülözhetetlen életszemléle-
tet.

Grecsó Krisztián kortárs író tollából próza: Tud-
ta?

É� n már nem tudom, 
vagyis elfeledtem, és akar-
nom kell emlékezni rá, 
hogy alig néhány évtizede 
még nálunk, Magyarorszá-
gon is szóltak egymáshoz 
az emberek, tudni akarták, 
honnan jön a másik, mire 
vágyik, nyitva voltak az aj-
tók, feljártunk egymáshoz, 
a függőfolyosón vagy a kis 
ház előtt ott volt a hokedli, 
arra ültek ki az öregek, akik 
nem is voltak öregek, és 
mondták, hogy telik az élet, 
mi a titka a roppanós ko-
vászos uborkának, milyen 
nóta járja, ki süti legszebb-
re a szalonnát, hol olcsó a 
sütőmargarin.

É� n már nem tudom, mi le-
hetett annak a bizalomnak 
az alapja, hogy bárhol kap-
tam egy karéj lekváros ke-
nyeret, és az utca tele volt 
gyerekkel, lábtengóztunk 
és jártuk a határt, az öre-
gek, akik nem is voltak öre-
gek, dominóztak vagy hu-
szonegyeztek, és valahogy 
mindig volt min nevetni. Él 
sem tudom képzelni, min 
lehetett annyit nevetni.

É� n már nem tudom, 
hogy volt, hogy szerettük, 
vagy ha nem, hát elvisel-
tük egymást, nem kellett 
kí�nosan feszengeni a va-
sárnapi ebédnél, már nem 
emlékszem, milyen úgy 
beszélgetni, hogy ha van-
nak is tabu témák, nincse-

nek aknák, nem lesz lápos 
és mérgező a beszélgetés 
egyik tőzeges szóról a má-
sikra; csevegjünk bármiről: 
szobafestésről, locsolásról, 
olvasásról.

É� n már nem tudom, mi-
lyen az, hagyományról, szo-
kásokról beszélni alanyi 
jogon, úgy, hogy hiszem, a 
világ leí�rható és meghódí�-
tott, mert a búcsúra haza-
jön a család és a húszliteres 
fazékban rotyog a töltött 
káposzta, és az asztali fe-
hérbor mellett elmeséljük 
a nagy eposzainkat, mond-
juk arról a rémületes inflá-
cióról, amikor tönkrement 
a pengő, és a házra félretett 
pénzből tata végül egy ke-
nyérvágó kést vett meg egy 
bilit.

É� s persze azt sem tudom, 
honnan vették a régi öre-
gek a derűt, merthogy ezt 
nem sí�rva mondták, hanem 
nevettek, „ma is megvan 
az a bili”, mondta kacagva 
tata, pedig nem volt meg, 
vagy ma nincs meg, ahogy 
derű sincs, az élet derűje, 
ami akkor is erősebb volt 
a türelmetlenségnél, gőg-
nél, irigységnél, ha nem lett 
meg a csinos családi ház. 
Mert volt helyette boldog-
ság, gyerekek, jó szó, és an-
nál nem volt fontosabb.

Ú� gy hozta az úri dolgom, 
hogy egy aprócska olasz 
faluban voltam, amikor 

itthon megint felizzott a 
gyűlölet állami ösztökéje, 
amikor újra irritálni kezd-
ték a magyar emberekben 
az egyébként is megzava-
rodott lelket. Próbáltam 
nem figyelni a hazai hí�re-
ket, hogy „tudtam-e”, csak 
ültem, néztem a tengert, és 
láttam, hogy arrafelé még 
kiülnek a padra az öregek, 
akik nem is öregek, domi-
nóznak a tengerparton, 
nagyot nevetnek a péknél, 
nem lökik el egymást, nem 
keresik a konfliktust, nem 
úgy élnek, hogy azt lesik, 
min sértődhetnek meg. É� s 
nem azért – hiszem, hogy 
nem –, mert jobb emberek, 
mint mi. Aztán persze még-
is, és mégsem.

É� reztem magamban a ke-
let-európai rutint, ingert a 
szorongásra, a félelemre, 
a türelmetlenségre, „mit 
lopja a napot?”, „miért nem 
szól rá a gyerekre?”, „miért 
nem hozza már?”, de a ten-
ger, a falucska szűk utcái, a 
mosolygós emberek nem 
hagyták, minden mozdulat 
kigúnyolta jól táplált ma-
gyar szorongásom. Irigy 
lettem, bevallom, egészen 
őszintén irigy. Szeretném 
én is elhagyni az eredendő 
sértettségem, ami a Lajtán 
innen úgy születik az em-
berrel, mint másutt A� dám 
és É� va vétke, azt az örökös 
gyanakvást, hogy engem rá 
akarnak szedni, meg akar-
nak károsí�tani, át fognak 
verni, megalázó helyzetbe 
fogok kerülni, és másról 
sem szól az élet, mint hogy 
ezekre készülök, és ezeket 
heverem ki. Mert semmi-
lyen sérelmemre – ahogy 

az apáméra és az ő apjáéra 
sem volt – nincs orvosság, 
jóvátétel, igazság. Ézért 
mi, magyarok az apróságo-
kat (elénk állnak a sorban, 
nem engednek át a zebrán) 
is úgy éljük meg, mintha 
bedőlt volna a világ, és csak 
dühöngünk, rágjuk magun-
kat, pazaroljuk az életet.

Vajon tudtam én vala-
ha bí�zni, várni? É� s maga? 
Maga tudott? Tudta, hogy 
bí�zni, hinni jó dolog, gyó-
gyí�tja a lelket?

Láttam egy nagyon öreg 
livornói nénit, járókeret-
be kapaszkodva csodálta 
a tengert, aztán behunyta 
a szemét, és csak hagyta, 
hogy simogassa a sós szél. 
Amikor elfáradt, idős fia 
és menye visszasegí�tették 
az autóba. Néztem az órá-
mat, két és fél percig tar-
tott, mire be tudott ülni az 
ülésbe. Addig állt a tenge-
ri úton, az egyetlen hegyi 
szerpentinen a forgalom. 
Várták, hogy egy idős em-
ber elinduljon haza. Nem 
dudáltak, nem villogtak, 
nem mutogattak. Égy idős 
asszony szerette a tengert. 
É� s most hazamegy. Az az 
idős ember mi vagyunk, a 
mi múltunk, a mi zálogunk, 
a mi toleranciánk, a mi sze-
retetünk.

Ö� n tudta ezt?

Forrás (1):
Facebook Litera-Túra

Művészeti Magazin,
2018. augusztus 21.

Forrás (2):
A Vasárnapi Hírek 2016

július 30-án megjelent
lapszáma

Csomai Lóránt
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Szerencsére, rosszabb is lehetett volna
2020. január elsején a 

pezsgős koccintáskor bizo-
nyára egyikünk sem sejtet-
te, milyen félelemmel teli 
év vár ránk. Sokan vagyunk, 
akik, mint vírusos file-t a 
számítógépünkről, töröl-
nénk ezt az évet emlékeze-
tünkből szőröstől-bőröstől.

A járvány negatí�v hatásai 
vállalkozásokat, családokat 
tett tönkre, kényszerí�tett pá-
lyamódosí�tásra. Szerencsére 
a Balatoni Horgászegyesüle-
tek Szövetségének horgász-
egyesületeit nem érintette 
ennyire súlyosan a kialakult 
helyzet. Égyesületeink janu-
árban a bevezetett biztonsá-
gi rendszabályok betartása 
mellett megkezdték az állami 
horgászjegyek forgalmazását. 
Az előző évekhez képest érez-
hetően kevesebb állami jegyet 
értékesí�tettek. I�gy volt ez feb-
ruárban is. 

Március, április hónapok-
ban azonban egyre többen 
váltottak horgászengedélyt, 
jelentkeztek horgászvizsgára. 

Köszönhetően annak, hogy a 
kijárási korlátozás ideje alatt 
egyéni sport tevékenység 
végzése (ebbe a horgászat is 
beletartozik) engedélyezett 
volt, nagyon sokan tértek visz-
sza korábban e szabadidős 
sportot elhagyó társaink kö-
zül. Égyik volt munkatársam 
(aki köztudottan megvetette 
a horgászatot), hí�vott, hogy 
szeretne vizsgázni, engedélyt 
váltani. Megdöbbent vissza-
kérdésemre elmondta, hogy 
vett egy elektromos hajót, 
melyet nem tud kipróbálni, 
mivel az nem minősül egyéni 
sporttevékenységnek, mint a 

vitorlázás. Sikeres vizsga és 
engedélyváltás után örömmel 
indult „horgászni”.

Sajnos a járvány miatt na-
gyon sok egyesületi és szövet-
ségi programunkat kellett tö-
rölni, halasztani, módosí�tani, 
hogy ügyeljünk, vigyázzunk 
egymásra. Élmaradtak a ta-
vaszra, kora nyárra tervezett 
családi programok, horgász-
versenyek. A szövetség gyer-
mek és ifjúsági horgászverse-
nyét a „Horgássz, ne drogozz!” 
viadalt a Balaton helyett a 
Zsennyei horgásztáborban 
rendeztük meg június végén. 
A nyári enyhí�tésnek köszön-

hetően, korlátozott létszám 
mellett Révfülöpön tartottuk 
a Balatoni Horgászok napját, 
immáron hagyományosnak 
nevezhető nagy sikerű hal-
gasztronómiai rendezvényün-
ket.

2020-ban szövetségünk 
taglétszáma nem csökkent, 
minimálisan emelkedett. Kö-
zel kétezer új horgász tett 
vizsgát egyesületeinknél, lett e 
szabadidős sporttevékenység 
és a Balaton szerelmese. Na-
gyon sok gyermek horgász vá-
lasztotta nemzetközi szinten 
is legsikeresebb sportágun-
kat. Sajnos az utazási korláto-
zásoknak köszönhetően elma-
radtak a külföldi horgászok, az 
őszi süllőzésre érkező osztrák, 
német vendég sporttársak. 

2020, í�gy köszönünk el tő-
led, remélve egy sokkal jobb 
és biztonságosabb 2021 év 
lesz. „Görbüljön”, és senki se 
felejtse el leadni fogási napló-
ját február 28-ig, mert sokba 
fog kerülni az ez évi engedély.

Balogh Tibor BHSZ elnök

Tisztelt Lakosság, Kedves Betegeink!
Világjárvány van, Magyar-

országon is egyre több a 
megbetegedés és sajnos a 
halálozás is. Nem hiábavalók 
az eddigi intézkedések, de 
igazán megfékezni, túlélni a 
járványt csak védőoltással 
lehet! Jó példa erre az a sok 
betegség, amit a kötelezővé 
tett oltásokkal szinte teljesen 
el is felejtettünk: himlő, TBC, 
torokgyí�k, szamárköhögés, 
gyermekbénulás. 

Már karnyújtásnyira van 
a koronaví�rus elleni oltás 
is! Hamarosan elkezdődik 
a népesség oltása is, most a 
„frontvonalban” dolgozók, az 
idősotthonok lakói kapják, de 
hamarosan mindenki részére 
elérhetővé válik! Ne hagyja ki 
senki! Nem csak magán segí�t, 
de másokon is!

Ismét elterjedtek butasá-
gok az oltással kapcsolatban, 
mint régebben: csip van ben-
ne, hogy meg tudjanak utána 
figyelni. Mi értelme lenne en-
nek? Hiszen a mobiltelefonok, 
a GPS nyomjelzők bőven ele-
gendőek erre.

Kölcsönvettem egy bejegy-
zést: Hogy mi van az oltásban? 
Az elfelejtett puszik és ölelé-
sek. Az iskolai kirándulások. A 
nagymamák és nagypapák az 
ünnepi asztalnál. Égy jó film 
a moziban, pattogatott kuko-
ricával és nagy kólával. Égy 

teltházas szí�nházi este. Égy 
párezres koncert. Égy éttermi 
vacsora barátokkal, ahol bele-
kóstolunk egymás előételébe.  
Égy hétvégi kiruccanás vala-
hova repülővel, előző héten 
kitalálva. A pizsamaparti, aho-
vá mindenki saját készí�tésű 
nasit hoz. A sportversenyek. 
A kézfogás bemutatkozáskor. 
A nyugodt álmok és a nyitott 
határok. A padsorok között 
sétáló tanárok. A percenként 
induló repülők és a tömeg a 
pályaudvaron. A szabadság, 
hogy akkor maradok ott-
hon, amikor szeretnék. Érre 
tessenek gondolni! Öltásom 
után még jelentkezem!

Ví�rusmentes Boldog Ú� j É�vet 
Mindenkinek!

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos
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Recept

 Nutellás sajttorta
 
Hozzávalók (23 centiméter): 300 gramm zabkeksz, 
60 gramm nutella, 120 gramm vaj. Krém: 500 gramm 
mascarpone, 400 gramm nutella, 3 deciliter habtejszí�n, 50 
gramm cukor.

Elkészítés:
A zabkekszet aprí�tsuk össze, majd keverjük össze a nutellával 
és az olvasztott vajjal
Majd nyomkodjuk bele a tortaformába, és tegyük hűtőbe
A mascarponét a nutellával kavarjuk össze alaposan
A habtejszí�nt verjük kemény habbá a cukorral, majd forgas-
suk a nutellás krémhez
Végül öntsük a kekszalap tetejére, és egy éjszakára tegyük 
hűtőbe

Magócsi Andrea

Kiváló minősítést
kapott Lovas

Az előző évekhez hasonlóan a 2020-as évben is részt vet-
tünk a „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” környezet-
szépí�tő versenyen, amelyen településünk kiváló minősí�tést 
ért el. Rengeteg szí�nes egynyári virággal igyekeztünk fel-
dobni és szebbé tenni Lovas frekventált közterületeit. Saj-
nos a ví�rushelyzet miatt nem tudtuk a falu lakóival közösen 
elültetni a virágokat, de köszönetünket szeretnénk kifejezni 
mindenkinek, aki hozzájárult Lovas Község rendezettebbé és 
szebbé tételéhez.

Lovas Község Önkormányzata

Felhívás
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a környezetvédelemről és a település rendjé-
ről szóló 7/2004. (X. 8.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdés előírása szerint: „Az ingatla-
nok mentén lévő járdaszakaszok, illetve gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása 
(gyomtalanítása, hó eltakarítás) az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége.”

dr. Hajba Csabáné
aljegyző
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1. FENYŐGYŰJTÉS
Tájékoztatjuk Ö� nöket, hogy a fenyőfa gyűjtés idén a 2. és 4. 
héten ürí�tési napon reggel 6 órától történik! 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Személyes ügyfélszolgálatunk január 13-tól IDÖ� PÖNT 
ÉGYÉZTÉTÉ� SSÉL újraindul.
Ú� gyfélszolgálatunkat CSAK ÉLÖ� RÉ ÉGYÉZTÉTÉTT 
IDÖ� PÖNTBAN, az alábbi ügyekkel keresheti fel: 
edényvásárlás, szolgáltatás átí�rása (tulajdonosváltás mi-
att).
Időpontfoglalását az alábbi linken keresztül teheti meg: 
https://balkom.hu/idopontfoglalas/ !
Legegyszerűbben továbbra is elektronikusan tudja intézni 
ügyeit e-mail cí�münkön keresztül:
ugyfelszolgalat@balkom.hu
Levelezési cí�münk: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc 
u 43.

Közszolgáltatási szerződésekkel, adatváltozásokkal kap-

csolatos nyomtatványok honlapunkon www.balkom.
hu (ügyfélszolgálat / letölthető formanyomtatványok 
menüpont) megtalálhatók és letölthetők. A nyomtatványok 
eljuttatási módja ügyfélszolgálatunkra: szabályszerűen ki-
öltve, aláí�rva fényképként vagy szkennelt formában csatol-
va e-mail cí�münkre, illetve postai úton.

Tájékoztatjuk Ö� nöket, hogy 
•   a háztartásban keletkező többlet kommunális hulladék-

hoz sárga szí�nű zsák vásárolható Balatonalmádiban a 
Vörösberényi Gazdaboltban!

 Cím: Balatonalmádi, Alkotmány u. 1. 
 Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00 - 15.00, szombat: 8.00 
- 13.00.

•  a háztartásban keletkező többlet kommunális hulladék-
hoz sárga szí�nű zsák vásárolható Balatonfűzfőn a Katica 
Kisboltban!

 Cím: Balatonfűzfő, Széchenyi tér 1.
 Nyitva tartás: hétfő-szombat: 6.30 - 18.00, vasárnap: 
6.30 -15.00.
A szelektí�v csomagolási hulladékot visszavonásig bármi-
lyen átlátszó zsákban elszállí�tjuk.

Köszönjük szí�ves együttműködésüket!

Balatonalmádi, 2021. január 11.

Nagyvadak hajtása
Sikeresen zárult a nagyvadak hajtása a Málnás utca felet-

ti és kövestetői részen. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
munkatársai, a lovasi polgárőrök, és az Ú� jkúti Vadásztársa-
ság vadászai (kutyákkal) közreműködésével nyolc vaddisz-
nót és egyéb állatokat hajtottak ki a területről.

Az önkormányzat próbál mindent megtenni a rengeteg be-
jelentés miatt, í�gy ahol lehetett, a Szerdahelyi dűlőben éles 
lövészetű vadászatot engedélyeztetett, illetve megkezdte a 
keleti községrészhez kihelyezendő vadbefogó csapda kivite-
lezési munkálatait.

Szendi Péter

Olvasói levél – Betlehemi láng
Az idei karácsonyunkat édesapámmal Lovason rokona-

inkkal együtt töltöttük. Mikor a város zaja után megérkezu-
tünk, már az egy megnyugtató érzést jelentett számunkra. 
Szenteste a nagyon finom vacsora után üldögéltünk a 
nappaliban és süteményeket majszoltunk. Arra figyeltem 
fel, hogy vendéglátóink kimentek a házból és kintről be-
szélgetés hallatszott be. Kisvártatva bejött a rokonpár és 
egy fényesen égő gyertyát tartottak a kezükben, könnyeik-
kel küszködve. A gyertya lángja egyre fényesebb lett!

Nénikém elcsukló hangon mesélte, hogy elhozták a 
Betlehemi lángot kedves gyermekarcok társaságában és 
áldott ünnepeket kí�vántak. A láng a békét, szeretetet jel-

képezi, és csodálatos érzés volt ebben a rideg időben lévő 
karácsonyi estén. Melegséget, kedvességet és szeretetet 
hozott nekünk és sok lovasi család számára. 

Sikerült az önzetlen szervezők, ötletadók nevét kiderí�-
tenem, rokonaim segí�tségével Márffyné Éredics Észter, va-
lamint Simonné Megyesi A� gnes és öt-hat kisgyermek. Égy 
életre szóló élményt nyújtottak, fantasztikus programot 
szerveztek! Nagyon köszönjük ezt a fáradozást, amit a 
közösségért tettek és szép karácsonyi élményt nyújtottak. 
A Jóisten tartsa meg szokásaikat és hálás köszönet illeti 
őket!

Kiss Boglárka


