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A testületi ülésről jelentjük…
2022. januárjában az Al-

sóörsi Közös Ö� nkormányza-
ti Hivatal Lovasi Kirendelt-
ségének dolgozói, valamint 
Lovas Község Ö� nkormány-
zat képviselő-testülete nagy 
lendülettel kezdte meg a 
munkát, hiszen a kistelepü-
lésen élők életminőségének 
további javí�tása érdekében 
14 felhí�vással 2022. január 
3-án megjelentek a Magyar 
Falu Program pályázati ki-
í�rásai, rövidebb (30-35 na-
pos) benyújtási és bí�rálati 
határidőkkel. Ennek meg-
felelően az év első testüle-
ti ülésén, 2022. január 12. 
napján kettő, 2022. január 
26. napján további két pá-
lyázathoz történő csatla-
kozásról döntött a testület, 

melynek előkészí�tése már 
2021. év végén megkezdő-
dött. A folyamatos munka, 
valamint a pályázati határ-
idők rövidségére tekintettel 
a képviselő-testület az idei 
évben már második rendkí�-
vüli ülését tartotta, a mun-
katerv szerinti nyilvános 
testületi üléseken felül.

Ö� nkormányzatunk január 
hónapban 60.000.000,- Ft 
összegben nyújtott be támo-
gatási kérelmet, a kérelmek 
elbí�rálása jelenleg folyamat-
ban van. További pályázat 
benyújtására még február 
hónapban sor kerül, mely-
nek keretében szintén több, 
mint 60.000.000,- Ft összeg-
re pályázik az Ö� nkormány-
zat.

Megkezdődött továbbá a 
Faluház felújí�tásához kap-
csolódó beszerzési eljárás 
előkészí�tése, annak érdeké-
ben, hogy a kivitelezés még 
az idei évben lezárulhasson. 
Képviselő-testületünk a ja-
nuár elején, pályázati pénz-
ből vásárolt szociális tűzifa 
iránti kérelmeket elbí�rálta, 
melynek során 24 m3 ke-
ménylombos tűzifa került 
kiosztásra a lakosság köré-
ben. A pályázatok benyúj-
tásának, a tűzifa kérelmek 
elbí�rálásának előkészí�tése, 
valamint kiszállí�tása jelen-
tős többletmunkát jelentett 
dolgozóink számára, melyet 
ezúton is köszönünk Nekik.

Helyi rendeleteink felül-
vizsgálata már 2021. év vé-

gén megkezdődött, mely az 
idei évben is tovább folyta-
tódik: januárban több ön-
kormányzati rendeletünk 
módosí�tására is sor került. A 
beérkező szociális jellegű ké-
relmek elbí�rálása folyamatos.

A Kirendeltség minden 
dolgozója, valamint a képvi-
selő-testület tagjai 2022. év-
ben egyetértésben, és meg-
újult igyekezettel dolgoznak 
Lovas Község, és a Lakosság 
érdekében.

Tisztelettel:
Buschné

dr. Csomai Gabriella
aljegyző

Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége

Beszámoló az önkormányzati dolgozók bérének
országos emeléséről, illetve év végi jutalmakkal kapcsolatos

képviselő-testületi döntésekről
Magyarország Kormánya 

az elmúlt időszakban több 
területen vezetett be orszá-
gos béremelést, és jelentő-
sen megemelte a minimál-
bér és a szakmunkás mini-
málbér összegét is, előbbit 
bruttó 200.000 forintban, 
utóbbit pedig 260.000 fo-
rintban állapí�totta meg. 

Az országos minimál-
bér-emelés következtében 
szükségessé vált egyes ön-
kormányzati dolgozók bér-
emelése is, melyről a kép-
viselő-testület januárban 
döntött. Í�gy az érintett ön-
kormányzati dolgozók az 

országos bérkiigazí�tásnak 
megfelelően kb. 10-15%-
os béremelésben részesül-
tek. A béremelés részben 
központi állami forrásból, 
részben a költségvetésből 
kerül rendezésre.

E� v végi jutalmat korábbi 
években kizárólag az Alsó-
örsi Közös Ö� nkormányzati 
Hivatalhoz tartozó köz-
tisztviselők kaptak (álta-
lában 1 havi bérnek meg-
felelő összeget), a lovasi 
önkormányzati közalkal-
mazottak nem. Ezt az igaz-
ságtalan helyzetet kí�vánta 
orvosolni a képviselő-tes-

tület azzal, hogy a lovasi 
közalkalmazottak részére 
is nem 1 havi, hanem ki-
sebb, bruttó 80.000 forint 
összegű év végi jutalmat 
szavazott meg. Ezáltal egy-
részt igyekeztük kifejezni 
a lovasi önkormányzati 
dolgozók megbecsülését, 
másrészt valamennyire az 
igazságosság felé mozdí�tot-
tuk el az eddigi egyoldalú 
jutalmazási rendszert az 
önkormányzatnál. Sajnos 
a jogszabályok nem teszik 
lehetővé év végi jutalom 
kifizetését közmunkások 
részére. Ezért a képviselő-

testület tagjai, a falugond-
nok és az alpolgármester 
saját zsebükből adták össze 
Lovas egyetlen közmun-
kásának év végi jutalmát – 
mert úgy gondolták, hogy 
ezt Ö�  is ugyanúgy megér-
demli, mint a többi önkor-
mányzati dolgozó.

Az előző évben az alpol-
gármester részére a költ-
ségtérí�tésen kí�vül egyetlen 
forint illetmény sem került 
kifizetésre, annak ellenére, 
hogy már nyár vége óta lát-
ja el teljeskörűen a polgár-
mesteri feladatokat. 

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Mivel az új évben vissza-

menőleg már nem lehetett 
illetményt megállapí�tani, 
ezért a testület jutalom 
formájában szavazta meg 
az alpolgármesternek ta-
valyi évi munkájáért járó 
összeget a kormányhivatal 
ezirányú útmutatásának 
megfelelően. 2022. janu-
ár 22.-én a tavalyi évre egy 
hónapra vonatkoztatva í�gy 
nettó 89.521, - Ft került az 

alpolgármesternek kifize-
tésre, ami a közmunkások 
bérezéséhez áll közel. A 
képviselő-testület plusz 1 
havi összegnek megfelelő 
dí�jazást is megszavazott, 
ami nem került kifizetésre. 
Ha ezt is hozzászámolnánk, 
akkor a tavalyi évre vonat-
kozóan nettó 111.901, - Ft 
havi jövedelemben részesül 
az alpolgármester a tavalyi 
évben végzett munkájáért. 
Mindenkire rábí�zzuk annak 

megí�télését, hogy ez vajon 
alacsony vagy magas összeg 
a polgármesteri jogkörrel 
járó feladatok teljeskörű 
elvégzéséért és az ezzel 
járó felelősség viseléséért, 
figyelembe véve, hogy a 
normál ügymenet mellett 
pár hónap alatt féltucatnyi 
pályázat került benyújtás-
ra (az új évben további 4), 
melyekben elkészí�tésében 
az alpolgármester is aktí�van 
közreműködött.

A képviselő-testület ha-
tározott álláspontja, hogy 
az áldozatos munkát végző 
önkormányzati dolgozók és 
a vezetőjük is megérdemli a 
tisztességes fizetést és jutal-
mat. Ezek az összegek más 
(pl. környező) önkormány-
zatokkal összehasonlí�tva 
alacsonynak tekinthetők.

Lovas Község
Önkormányzatának

Képviselő-testülete

A valós tények a polgármesteri illetmények országos emelésére
és ehhez kapcsolódó állami támogatásra vonatkozóan

Az alpolgármesteri illet-
ménnyel azért kell részle-
tesebben foglalkozni, mert 
a faluban terjesztett újabb 
szórólapokon sajnos újra 
félrevezető, téves és lejárató 
információk jelentek meg. 

Először is, a képviselő-tes-
tület azért szavazott meg il-
letményt az alpolgármester 
részére, mert a polgármes-
ter lemondása után az alpol-
gármester végzi el a polgár-
mester feladatait, rá hárul az 
ezzel kapcsolatos felelősség. 
Ezért ugyanúgy megilleti il-
letmény, mint a lemondott 
polgármestert. (Ráadásul 
annak ellenére, hogy a pol-
gármesteri jogkörhöz kap-
csolódó feladatokat és köte-
lezettségeket teljeskörűen 
látja el, a polgármesternek 
járó illetménynek csak 90%-
át kaphatja meg az alpolgár-
mester.)

Az év elején az országos 
bérrendezés az egészség-
ügyi, közművelődési, szoci-
ális és egyéb ágazatokban 
történt béremelések után 
elérte a polgármesteri és 
képviselői illetményeket is. 
A lovasi képviselő-testület 
az Mötv. tv. 71. & és 80. & 
paragrafusa rendelkezései-
nek megfelelően a társadal-
mi megbí�zatású, azaz nem 
főállású lovasi alpolgármes-
ter illetményének összegét 
2022. január 1.-től bruttó 

234.000 forintban, a költ-
ségtérí�tés összegét bruttó 
35.100 forintban állapí�tot-
ta meg. A képviselőtestület 
tagjai továbbra is tisztelet-
dí�j és költségtérí�tés nélkül 
végzik feladatukat.  A kép-
viselő-testületek nem csak 
Lovason, hanem a környe-
ző településeken, illetve az 
egész országban szavaztak a 
polgármesteri, alpolgármes-
teri és képviselői illetmé-
nyekről, melynek kiigazí�tása 
már régóta váratott magára. 
Ö� sszehasonlí�tásképpen, az 
összes szomszédos települé-
sen főállású polgármesterek 
vannak hivatalban, akik 500-
800.000, - Ft havi illetmény-
ben és költségtérí�tésben ré-
szesülnek az emelés után.

A polgármesteri illetmé-
nyek emelése mellett a Kor-
mány állami támogatásról 
rendelkezett, idén először. 
Az idei évre már átutalásra 
is került e célra Lovas ré-
szére 1.727.578, - Ft összeg 
állami támogatásként (a Ma-
gyar Közlöny 2022. január 
14.-i számában megjelent 
9/2022. sz. Kormányren-
deletnek megfelelően). Ez 
azt jelenti, hogy az alpol-
gármester illetménye kb. 
50%-os mértékben állami 
támogatásból kerül kifi-
zetésre, míg korábbi évek-
ben a volt polgármester il-
letménye 100%-ban a falu 

költségvetését terhelte. Ez 
a képviselő-testület részére 
is meglepő információ volt, 
mert a korábbi aljegyző asz-
szonytól az előző években 
még azt az információt kapta 
a testület, hogy a polgármes-
teri illetmény után kap a falu 
állami támogatást. Ítt tisztá-
zandó a legutóbbi szórólap 
hamis, lejárató negatí�v han-
gulatkeltésre alkalmas állí�-
tása is. Nem igaz, hogy az 
alpolgármesteri illetmény 
megterheli a falu költség-
vetését, mivel a kapott ál-
lami támogatás miatt ezen 
a költségsoron kevesebb 
költség, tehát megtakarí-
tás lesz a korábbi években 
a volt polgármesternek ki-
fizetett összegekhez viszo-
nyítva!

Tehát vagy tudatlanság 
vagy a szándékos negatí�v 
hangulatkeltés lehet az oka a 
hamis állí�tások terjesztésé-
nek. Mindenesetre tudható, 
hogy a szórólapok szerzői 
és terjesztői egy jól beazo-
nosítható érdekkörhöz 
tartoznak: a volt polgár-
mester, aki a korábban a 
játszótér telkének részét 
képező ingatlanokat a falu 
elől eltitkolt módon meg-
vásárolta, a korábbi alpol-
gármester, aki a korábban 
a játszótér telkének részét 
képező ingatlanokat a falu 
elől eltitkolt módon a falu 

nevében eladta, illetve a 
legutóbbi szórólap „szer-
zője”, aki képviselőként 
tagja volt annak a képvi-
selő-testületnek, amely 
az ügyletet jóváhagyta és 
megszavazta.

Pontosabb képet kapunk 
a helyzetről, ha összehason-
lí�tást is végzünk, és mivel 
nyilvános adatokról van szó, 
ezt megtehetjük. Lovas köz-
ség „testvértelepülésén” a 
társadalmi megbí�zatású al-
polgármester részére brut-
tó 299.000 forint dí�jazást 
(illetmény, költségtérí�tés) 
állapí�tott meg az alsóörsi 
képviselő-testület. Ö� riási kü-
lönbség azonban, hogy mí�g 
Alsóörs alpolgármestere 
mellett van egy főállású pol-
gármester, aki teljes felelős-
séggel eljár az ügyekben, Lo-
vas alpolgármestere mellett 
nincs polgármester, hanem a 
polgármester hiányában, azt 
helyettesí�tve teljeskörűen 
látja el a polgármesteri jog-
körrel járó feladatokat és kö-
telezettségeket.

Tájékoztatásul szeptem-
ber óta az önkormányzat 
kb. 10 pályázatot adott be, 
különböző támogatások 
elnyerése érdekében, a pá-
lyázatok beadásának is az 
volt a célja, hogy ne az ön-
kormányzati tartalékok fel-
éléséből, hanem állami pén-
zekből fejlődjön, szépüljön 
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a falu. A pályázatok megí�rá-
sához az önkormányzat nem 
fogadott fel külön pályázat-
í�rót, hanem az aljegyző, az 
alpolgármester és az önkor-
mányzati dolgozók közösen 
együtt í�rták meg.

Végül még egy összevetés: 
a szomszédos községekben 
főállású polgármesterek 
irányí�tják a települést - és a 
játszóterek teljes egészében 
önkormányzati tulajdonban 
maradtak. Lovason koráb-

ban (egy ideig) „ingyene-
sen” vállalta a polgármesteri 
funkciót a volt polgármester, 
de közben a falu elől eltitkolt 
módon megszerezte a ko-
rábban a játszótér telkét ké-
pező két ingatlan tulajdonjo-

gát a korábbi alpolgármester 
segí�tségével. A második utat 
nem tartjuk követendő pél-
dának.

Lovas Község
Ö� nkormányzatának
Képviselő-testülete

Vajon mi tekinthető zaklatásnak?
Ha valaki megfélemlí�t, ön-

kényesen beavatkozik az éle-
tünkbe, rendszeresen vagy 
tartósan háborgat minket, 
az a Büntető Törvénykönyv 
(BTK) szerint kimerí�ti a zak-
latás bűncselekményét. Pár 
éve sajnos volt erre példa a 
falu életében, amiről sokan 
még ma sem tudnak. Szemé-
lyiségi jogok miatt az elköve-
tőt nyilvánosság előtt megne-
vezni nem lehet, ez a sajátos 
szabályozás sajnos megfoszt-
ja attól a közösséget, hogy 
hatásosan védje meg magát 
egy zaklató egyéntől vagy 
egyénektől.

A zaklatás azonban nem 
csak büntetőjogi, hanem a 
pszichológia területén és 
az általános köznyelvben is 
használt kategória. A pszi-
chológiában például a fizikai 
zaklatás mellett megkülön-
böztetnek relációs zaklatást, 
ami többek között alaptalan 
hí�rek, pletykák terjesztésé-
ben, mások manipulálásában 
nyilvánul meg, és a zakla-
tással célzott személy vagy 
személyek lejáratására, tár-
sadalmi hierarchiában betöl-
tött szerepének aláásására 
irányul. A fizikai zaklatást 
főleg férfiak, a relációs vagy 
kapcsolati zaklatást főleg 
nők használják. Ez utóbbi 
ritkábban kerül a bünteten-
dő kategóriába, pedig mind 
az egyén, mind a közösség te-
kintetében mélyen romboló 
hatású lehet.

Az elmúlt időszakban so-
rozatosan önkormányzati 
dolgozókra, képviselőkre 
irányuló egyes cselekmények 
kapcsán felmerül a jogos kér-
dés (nem büntetőjogi, hanem 

köznapi értelemben), hogy 
ezek a tevékenységek vajon 
zaklatásnak tekinthetőek-e? 
Az olvasóra bí�zzuk a döntést 
e téren.

1) A volt polgármester 
kb. 1 héten belül féltucatnyi 
vagy még több emailben, sőt 
személyesen is követelte saját 
írásának megjelentetését, nem 
csak a szerkesztő bizottságtól, 
hanem olyan személyektől 
is, akiknek erre nincs semmi-
lyen ráhatásuk, mint például 
az aljegyző asszony. Minek 
tekinthető ez az indokolatlan 
nyomásgyakorlás, hiszen a 
volt polgármester asszony 
jól tudja, hogy kik alkotják a 
szerkesztő bizottságot? És azt 
is jól tudhatja, hogy a sajtósza-
badság azt jelenti, hogy a szer-
kesztőbizottság szabadon dönt 
a cikkek kiválasztása terén, és 
nem azt, hogy volt polgármes-
ter cikkeit Lovason mindig 
kötelező megjelentetni…

2) A korábbi alpolgár-
mester is nagyon szorgalmas az 
önkormányzatnak írt e-mailek 
tekintetében. Kéretlen, szar-
kasztikus megjegyzésekkel 
tarkított elektronikus levelei és 
azoknak száma már nemcsak 
a normális munkavégzést za-
varják az önkormányzatnál. Az 
egyik önkormányzati képvise-
lőnek arra kellett felszólítani 
Volford-Hull Zita asszonyt, 
hogy fejezze be a hétvégén is 
folytatott, magán email címek-
re is kiterjedő e-mailes küldöz-
getést, mert az már a magán-
életet is zavarja és negatívan 
befolyásolja. Vajon a hétvégén 
is, magán email címekre is kül-
dözgetett szarkasztikus meg-
fogalmazású email-ek nem te-
kinthetők zaklatásnak?

3) A faluban már a ne-
gyedik alkalommal helyeztek 
el lejárató jellegű szórólapokat 
postaládákba. A szórólapok 
alaptalan és valótlan állításokat 
tartalmaznak, mások társadal-
mi megítélésének rombolásá-
ra irányulnak, békétlenséget 
szítanak. Kértek-e engedélyt 
a szórólapozók a szórólapok 
elhelyezésére a postaláda tulaj-
donosoktól? Miért gondolják a 
szórólapozók, hogy joguk van 
mások postaládájába bármit 
bedobálni? Mint ahogy nem 
illik szemetet más portájára be-
dobálni, ugyanígy kéretlen szó-
rólapokat sem. Ez ellen történő 
tiltakozás már a Facebookon 
is, a „Lovason” csoportban is 
megjelent – a lakosok egy cso-
portja tisztelettel kérte a szó-
rólapozókat, hogy többször ne 
zaklassák őket szórólapjaikkal. 
A sorozatos, engedélykérés 
nélküli, kéretlen szórólap el-
helyezés vajon nem tekinthető 
zaklatásnak nem csak egyéni, 
hanem közösségi szinten is?

4) Mindemellett a kép-
viselő-testület tagjai postai 
úton névtelen leveleket is kap-
tak az elmúlt időszakban. Ez 
egyrészt súrolja a zaklatás bün-
tetőjogi kategóriáját, másrészt 
felmerül a kérdés a jóérzésű 
emberekben, hogy vajon nor-
mális dolog névtelen levelek-
kel szórakozni? 

Az önkormányzat és a kép-
viselő-testület nevében je-
lezzük, hogy a szórólapozás 
miatt büntetőjogi és polgári 
peres eljárás kerül megindí�-
tásra az érintett képviselő, 
illetve az önkormányzat ré-
széről. Felszólí�tjuk a szóróla-
pozókat, fejezzék be a lovasi 
lakosok, ingatlantulajdono-

sok magánéletének zavará-
sára alkalmas, zaklató jelle-
gű tevékenységüket, és csak 
azoknak adjanak szórólapot, 
akik ezt kifejezetten kérik. 

A szórólapozást azok vég-
zik, akik a korábban a játszó-
tér telkének részét képező 
önkormányzati ingatlanok 
magánkézbe juttatásában 
közreműködtek – azaz a le-
mondott polgármester asz-
szony (mint vevő), a korábbi 
alpolgármester (mint eladó), 
illetve az ezt jóváhagyó akko-
ri képviselő-testület tagja. A 
sárdobálás egy kétségbeesett 
próbálkozás arra, hogy 
a „sárosak” másokat 
összesározzanak – ahelyett, 
hogy bocsánatot kérnének a 
falutól, és visszaszolgáltatnák 
az adott ingatlanokat a falu 
részére. 

Azt javasoljuk a kedves 
lovasi lakosoknak és ingat-
lantulajdonosaiknak, hogy 
védjék meg magukat a kéret-
len szórólap osztogatástól, 
utasí�tsák vissza a szóróla-
pokat, és jelezzék az önkorz-
mányzat felé, ha továbbra is 
szórólapokat helyeznek el 
postaládájukba. Minél több-
ször végeznek ilyen kéretlen, 
mások magánéletét zavaró 
tevékenységet, az annál in-
kább tekinthető zaklatásnak. 
Akkor is, ha az nem egyetlen 
személyhez, hanem egy jól 
beazonosí�tható érdekkörhöz 
kötődik, mint ahogy fentebb 
bemutatásra került. Legyen 
vége a kéretlen szórólapo-
zásnak, legyen végre béke a 
faluban.

Lovas Község
Önkormányzatának

Képviselő-testülete
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Fontosnak tartja a közlekedésbiztonság javulását 
Új vezető lett a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Ren-

dészeti Osztályán, Karli Imre rendőr őrnagy személyé-
ben. A kezdetekről, a jelenről és a jövőbeni elképzelé-
sekről beszélgettünk. 

– Kinek és minek a hatására 
lett rendőr?

– Nagyon-nagyon régen, 
gyermekkoromban rajzoló-
dott ki, hogy rendőr szeret-
nék lenni. Az akkori honvé-
delmi, rendészeti lehetősé-
get kihasználva gyűjtöttem 
a tapasztalatokat és egyre 
jobban erősödött bennem az 
érzés, hogy ezt kell választa-
nom.

– Az újság olvasói számára 
röviden ismertesse pályafutá-
sát!

– 1996. augusztus 15-én 
szereltem fel a Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
állományába, mint bűnügyi 
technikus. Az a feladat nagy-
mértékben meghatározta az 
életemet a szakmában. Ren-
geteg izgalmat és élményt 
adott az, hogy a munkámmal 
elkövetőt vagy elkövetőket 
foghattunk el. 2001-ben jött 
egy lehetőség a Balatonfüre-
di Rendőrkapitányságon, itt 4 
évig foglalkoztam a bűnügyi 
technikai munkával, majd 
gondoltam 2005-ben kipró-
bálom a rendészeti feladato-
kat.  A váltás bejött nekem, 
mert azóta is ezt a munkát 
végzem. Előszőr körzeti meg-
bí�zotti alosztályvezető, majd 
járőrszolgálati alosztályve-
zető voltam, és most egy 52 
fős egység vezetőjeként, mint 
rendészeti osztályvezető te-
vékenykedem.

– Milyen érzések kavarog-
tak önben, amikor kinevezték 
a Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság Rendészeti Osztá-
lyának vezetőjévé? Számított 
rá?

– 2021. január 1-jét köve-
tően, miután megbí�zták a 
kapitányságvezető urat, aki 
előtte a Rendészeti Ösztály-
vezető volt, én is megbí�zást 
kaptam a Rendészeti Ösztály 
vezetői feladatainak ellátá-
sára. Vancsura Miklós rend-
őr alezredes úr kapitányság-
vezetői kinevezését követő-
en, és miután sikeresen el-
végeztem a beosztáshoz járó 
képzést, idén február 1-jétől 
kinevezéssel látom el ezt a 
feladatot, ami nagyon jó ér-
zéssel tölt el és nagy meg-
tiszteltetés számomra. Büsz-
kén vettem át kapitány úrtól 
a kinevező parancsomat.

– Mennyiben változott meg 
azóta az ön élete?

– Nagy változás nem tör-
tént, talán csak  még na-
gyobb felelőséggel kell vé-
geznem a munkámat.

– A sok munka mellett - mi 
az, amivel ki tudja magát 
kapcsolni? Van hobbija?

– Természetesen a csalá-
dom az, ami a legtöbb idő-
met leköti a munka után, 
de van hobbim is. Nagyon 
szeretek horgászni, mert a 
természet teljesen kikapcsol 

és félre lehet tenni a munká-
val kapcsolatos gondokat, és 
még ha kapás is van, az maga 
csoda.

– Mit lehet tudni a család-
járól?

– Nős vagyok, van 3 gyer-
mekem, két fiú és egy kis-
lány. A két fiam középiskolás, 
a lányom pedig idén szept-
emberrel kezdi majd meg 
a középfokú tanulmányait. 
Azt, hogy hol, még nem tud-
juk, az majd a felvételi után 
derül ki.

– Melyek a jövőbeni tervei a 
Rendészeti Osztályon? 

– Természetesen vannak 
terveim, de szinte ugyan-
azok, mint a rendőrkapi-
tányság vezetőjének. Első-
sorban a közlekedésbizton-
ság terén szeretnék javulást 
elérni. Ezen a téren még 
jelentős feladataink vannak, 
de ugyanilyen fontosnak tar-
tom a közterületi rend fenn-
tartását, ami eddig is jelle-
mezte ezt a vidéket.  

Szendi Péter
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Együtt kívánnak dolgozni a csopaki borvidék sikeréért
Beszélgetés Vajda Ákossal, az új elnökkel

A Csopak Környéki Borút Egyesület a Balaton-felvi-
dék öt település (Alsóörs-Felsőörs-Lovas-Paloznak-
Csopak) szőlőműveléssel, borkészítéssel és vendéglá-
tással foglalkozó egységeket képvisel. A Balaton-felvi-
dék legszebb részén elterülő szőlőültetvények borait 
kóstolhatják a vendégek. A közelmúltban új elnöke 
lett a civil szervezetnek, Vajda Ákos személyében.

– Mikor, miért és milyen 
körülmények között jött lét-
re az egyesület?

– Az egyesületet a kör-
nyékbeli borászok alapí�-
tották a környékbeli borok 
népszerűsí�tésére. Első el-
nöke édesapám Vajda Kál-
mán lett, aki 2016-ig töl-
tötte be ezt a posztot. Több 
rendezvény meghonosítása 
is a borút kezdeményezésé-
ben és támogatásával jött 
létre, ezek közül talán a leg-
fontosabb a közelmúltban 
megrendezett forraltbor 
főző verseny.

– Édesapád éveken keresz-
tül vezette, szívvel, lélekkel 
az egyesületet. Milyen taná-
csokkal látott el? Mennyire 
kívánsz hagyatkozni rá a 
jövőben?

– E� desapám 12 éven át 
vezette az egyesületet, 
számtalan sikeres pályázat 
fűződik a nevéhez, min-
dig jó kapcsolatot ápolt az 
öt település vezetőivel, és 
a környékbeli gazdákkal.  
Sajnos az elmúlt évek alatt 
az egyesületi élet elsor-
vadt, és a tagok száma is 
csökkent. E� desapám segí�t-
ségével próbáljuk az egye-
sület életét felfrissí�teni, új 
kommunikációs és reklám 
csatornákat keresni. Ennek 
keretébe a Borút egy arcu-
lat váltáson megy jelenleg 
át, készül új, sokkal moder-
nebb honlapunk, és jelenlé-
tünket erősí�teni szeretnénk 
a közösségi médiában.

– Január 2-án Lovason, a 
Templom téren huszadik al-

kalommal szerveztétek meg 
az önkormányzattal együtt 
a forraltbor-főző versenyt. 
Hogyan értékeled a rendez-
vényt?

– Ígen az elmúlt évek 
egyik legsikeresebb ren-
dezvénye volt az idei 
forraltbor főző verseny, 
talán még soha nem volt 
ennyi induló, és elég szép 
számban érkeztek látoga-
tók is. Ú� gy látom, és érzem, 
hogy egyre nagyobb az 
igény az ilyen szabadtéri 
rendezvényekre, szeren-
csére az időjárás is nekünk 
kedvezett, és az elmúlt 
másfél év bezártsága után 
örömmel mozdultak ki eb-
ben a csodás napsütéses 
időben az emberek.

– Várhatóak a közeljövő-
ben hasonló jellegű esemé-
nyek az egyesülettől? Bár 
nehéz helyzetben vagytok, 
hiszen a koronavírus jár-
vány sok mindent felülír. 

– Szeretnénk egy szintén 
régi hagyományt feleleve-
níteni, egy igazi falusi disz-
nóölés keretében, melyet 
szintén szabadtéren szeret-
nénk megrendezni. Jelen-
leg a szükséges feltételek 
megteremtésén dolgozunk, 
egyeztetve a NÉBIH munka-
társaival.

– Mik a jövőbeni terveid, 
elképzeléseid? Mennyiben 
változik meg az egyesület 
munkája? 

– Mint az előbb is emlí�tet-
tem, szeretnénk újra életet 
lehelni az egyesületbe, ta-
lán a legfontosabb és leg-

égetőbb feladat honlapunk 
befejezése, a borút tagok 
megjelení�tése az oldalon 
friss képanyaggal, melyet 
utána más hirdetési anya-
gokban is szeretnénk meg-
jelení�teni. Nagy vágyam, 
egy igényes nyomtatott 
katalógus elkészí�tése, ame-
lyet a környező szállodák 
recepcióin helyeznénk el. 
A forraltbor főző verseny, 
falusi disznóölés mellet egy 
szintén elfelejtett program, 
a helyi borverseny megren-
dezése. Régen is közösség 
formáló rendezvény volt, 
amelyen nem csak a borút 
tagjai, hanem a hobbi gaz-
dák is megmérethették ma-
gukat. Tervben van egy öko-
menikus borszentelés meg-
szervezése is. Másik fontos 
feladat, amelyet szerintem 

az egyesületnek támogatni 
és keresni kell, az az érté-
kesí�tési csatornák erősí�té-
se, ezért szeretnénk a helyi 
piacokon, környékbeli ren-
dezvényeken is feltűnni, és 
a gazdák termékeit árulni. 
Talán a legnehezebb dolgot 
hagytam a végére, aktí�vabb 
pályázati tevékenységet 
szeretnénk folytatni, és az 
önrész előteremtéséhez 
külső támogatói forrásokat 
kell felkutatnunk. Az egye-
sületünk továbbra is nyi-
tott minden jelenlegi és le-
endő tag előtt! Szeretnénk 
a környékbeli önkormány-
zatokkal, civil szervezetek-
kel, gazdákkal összefogva, 
közös célok mentén tevé-
kenykedni a csopaki borvi-
dék sikeréért.

Szendi Péter
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50 éves a Kövestető
Eme kerek évforduló alkalmából menjünk vissza a múlt-
ba és idézzük fel a kezdeteket. Sajnos az első tulajdono-
sok közül már sokan nincsenek köztünk, de öröm, hogy 
sok ingatlan megmaradt a család tulajdonában és azóta 
már az unokák élvezik a nyarakat itt Lovason. A vissza-
emlékezést a Kövestető 40. évfordulójára készült anya-
gokból idézzük fel. Követendő példa lehet ma is előttünk 
azaz összefogás, amit az akkori tulajdonosok tanúsítot-
tak a telkek kialakításától az építkezések befejezéséig.
A fákkal, kökény- sze-
der-, és csipkebokrokkal 
teli kisebb-nagyobb göd-
rök ideális körülményeket 
nyújtottak a tucatnyi ma-
dárfajtának, mezei állatnak: 
nyulaknak, rókáknak időn-
ként az őzeknek. A hozzáér-
tők válogathattak a külön-
böző gyógynövények közül. 
Úgyanakkor a közeli falu 
gyermekeinek kedvenc ját-
szó és búvóhelye volt. Az il-
letékes tulajdonos Alsóörsi 
Községi Közös Tanács sze-
rint: „mezőgazdasági mű-
velésre alkalmatlan – köves 
– kopár legelőterület”, ami-
ből következik: „a terület 
teljesen használhatatlan és 
csak sok munkával lehet ott 
az épí�tkezést megkezdeni. 
Következett többek között 
mindabból, hogy éveken 
keresztül „magán” kőbá-
nyaként használták a kör-
nyékbeli emberek. Ez volt a 
Kövestető a 70-es évek ele-
jén. Í�gy nem volt meglepő, 
hogy nem mindenki fogad-
ta optimizmussal a tanács 
tagjai közül a parcellázás 
ötletét, mondván egyálta-
lán nem biztos, hogy lesz 
vásárló, aki ilyen telekre 
vágyik. Az esetleges költsé-
gek csökkentése érdekében 
a Tanács a Győri Beruházási 
Vállalat Társadalmi Tervező 
Csoportját bí�zta meg a par-
cellázási terv elkészí�tésével 
és a telkek kitűzésével há-
rom telek, kedvezményes 
juttatása ellenében. Végül 
is majd mindenki támogat-
ta az értékesí�tési tervet, 
azzal a kiegészí�téssel, hogy 

az ebből befolyó összeget 
a falusi kultúrház és iskola 
felújí�tására fordí�tsák, és kü-
lön számlán vezessék. Ígaza 
lett az egész tervet kezde-
ményező tanácselnöknek, 
Podmaniczky Gyulának. Jó 
érzékkel ismerte fel külö-
nösen a városi lakók részé-
ről jelentkező azon igényt, 
hogy legalább rövid időre 
kiszabaduljanak a beton 
rengetegből és megteremt-
sék a maguk kis szabadsá-
gát, önállóságot. Í�gy nem 
véletlenül alig félév alatt a 
telkek jelentős része gazdá-
ra talált. Mint utóbb kiderült 
mindenkinek azt mondta az 
elnök, hogy már csak ez az 
egy vagy két telek szabad. 
Mai marketingesek is meg-
irigyelhetik a módszerét.
Ezután valóságos csoda 
történt, hétvégeként be-
népesült a Kövestető! Bár 
feltehetően előre nem tud-
ták mit vállalnak, az új tu-
lajdonosok ásóval, kapával, 
lapáttal, de mindenekelőtt 
pajszerrel, samuval, vésők-
kel próbálták rendezni a te-
repet. Ami bizony nem volt 
egy egyszerű feladat, mert 
akárhová nyúltak sziklába 
ütköztek, esetleg kőtörme-
léket találtak, föld az csak 
ritkán fordult elő, az is csak 
terméketlen vörösagyag 
vagy kőpor formájában. 
Volt olyan pesti asszony, aki 
az első látogatáskor kije-
lentette: legközelebb majd 
csak akkor jön ide, amikor 
lehúzós WC lesz a helyszí�-
nen. Szerencsére a többség 
hihetetlenül kitartónak és 

szorgalmasnak bizonyult. 
Legjobban igazolja a nehéz 
feladatot, hogy Torma Mes-
ter akkor kimondottan mo-
dernnek tekinthető Volvo 
gépe is gyakran felmondta 
a szolgálatot egy–egy szik-
lával való találkozása során. 
Mindezzel nem törődve a 
lelkes tulajdonosok a család 
tagjaival, szomszédokkal és 
a rendelkezésre álló eszkö-
zökkel felszerelve végezték 
munkájukat. Valamennyi 

személygépkocsihoz hozzá 
tartozott a ví�z szállí�tásá-
hoz szükséges tucatnyi mű-
anyag kanna, í�gy biztosí�tva, 
gyakran többszöri fordu-
lással a nélkülözhetetlen 
„éltető” erőt. Akik pedig ala-
posabban akartak megsza-
badulni a napi izzadságtól, 
portól, lesétáltak esténként 
a Balatonra fürdeni, útköz-
ben pedig beugrottak a „Ha-
lásztanyába” (ma Laroba) 
egy jó pofa sörre, esetleg 
megvacsoráztak 15-20 fo-
rintért. Közben tucatjával 
jelentek meg a különböző 
bódék, faházak, szerszámo-
sok, amelyek gyakran éj-
szakai „menedékhelyként” 
szolgáltak. Jelentős előrelé-
pés volt, hogy 1976-ban az 
egyik tulajdonos, Balázs Ká-
roly elektromos szakember, 
kapcsolatainak segí�tségével 
bevezették a villanyt. Ter-
mészetesen az anyagi hoz-
zájárulás mellett, a tulajdo-
nosoknak kellett kiásni az 
oszlopok leendő helyét. Jel-

lemző volt a körülmények-
re, hogy nem egy esetben 
az utca valamennyi lakója 
felváltva hosszú napokon 
keresztül szinte centiméte-
renként véste a kí�vánt mé-
retű árkot, vagy egyszerűen 
át kellett tenni azok helyét 
az összefüggő sziklák miatt.
Az áram megjelenésével 
döntően javultak az élet- és 
munkafeltételek. Könnyeb-
ben lehetett főzni, sütni, sőt 
a betonkeverő használata 

sok lapátolástól mentesí�-
tette az épí�tkezőket. Köz-
ben a ví�zellátás is „korsze-
rűsödött”, megjelentek a 
nagyméretű csillék, melyek 
alkalmasak voltak az esőví�z 
gyűjtésére, tárolására és a 
lajtos utántöltésre. A foko-
zatosan javuló feltételek 
mellett, szerencsére néhány 
természeti adottság meg-
maradt. Í�gy például nem 
voltak utak és nem épültek 
kerí�tések. Mindenki a te-
repnek megfelelően közle-
kedett. A kerí�tés épí�tésének 
mellőzése nagyon fontos 
szimbolikus jelentőségű is 
volt. A természetesen meg-
nyilvánuló egymásrautalt-
sághoz a kölcsönös segí�-
tő- szándékkal párosulva 
ez a képletes akadálymen-
tesség is hozzájárult. Í�gy 
rendszeresek voltak az esti 
szalonnasütések, bográ-
csos főzések, mindennapos 
szomszédolások, a tangó-
harmonikás éneklések, az 
ulti és römi csaták. Az épí�t-
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kezéshez szükséges anya-
gok beszerzése vagy inkább 
megszerzése külön „művé-
szet” volt. Úgyanis a hivata-
los számla tanúsága szerint 
1973 augusztusában 1 má-
zsa 500-as cement 86- Ft 
volt, de hónapokon keresz-
tül nem lehetett kapni, vagy 
jelentősen korlátozták a vá-
sárolható mennyiséget. Az 
előrelátók és megfelelő tá-
roló hellyel rendelkezők be-
szerezték a szezon kezdete 
előtt a várható szükségle-
tet és kocsijukkal- Trabant, 
Skoda, Moszkvics – jól meg-
pakolva, naponta többszöri 
fordulással vitték haza a 
nagy kincset. Sokan, akik 
ezt elszalasztották, igény-
be vehették a közismert 
„Báró urat”, aki rendszere-
sen ott állt lovas kocsijával 
az almádi tüzép előtt és 
vállalta a vásárolt anyagok, 
akár Kövestetőre történő 
szállí�tását is. Sőt egy kis 
ellenszolgáltatás ellené-
ben beszerezte „kapcsola-

tai” révén a kért anyagokat 
is. Ígaz a felvett előleggel 
időnként a kocsmába ment, 
de azért, ha megkésve is 
csak eleget tett í�géretének. 
A murvával ellenben nem 
volt ilyen gond. Elég volt 
néhány percig várakozni a 
főúton, jöttek-mentek a te-
herautók és válogatni lehe-
tett az olcsóbbnál olcsóbb 
ajánlatok között. A nyolcva-
nas évek elején a közművek 
létesí�tése döntő változást 
hozott a Kövestető életé-
ben. Zachár Ístván – alias 
Vili bácsi kezdeményező és 
szervező munkája eredmé-
nyeként megkezdődött a 
ví�zhálózat kiépí�tése. Min-
denki csodálkozására meg-
jelent egy T-34-es harcko-
csival kombinált árokásó 
gépszerkezet, szakasznyi 
fiatal katona kí�séretében, 
akik elvileg terepgyakor-
latra jöttek. Az utóbbiakra 
igencsak szükség volt, mert 
a gép nehezen birkózott 
meg a sziklákkal és gyak-

ran kellett javí�tani. Ílyenkor 
jöttek az életerős fiatalok, a 
kezükben csákánnyal, feszí�-
tővasakkal, ékekkel, nagy-
kalapáccsal mélyí�tették, 
szélesí�tették az árkokat. 
Sőt voltak szakaszok, ahol 
csak ily módon tudtak szűk 
lehetőséget biztosí�tani a 
ví�zellátást szolgáló rugal-
mas műanyag csöveknek. A 
kiskatonák heteken keresz-
tül keményen dolgoztak éj-
jel-nappal, igencsak tábori 
körülmények között, abban 
a reményben, hogy ameny-
nyiben korábban fejezik be 
a munkát úgy utazhatnak 
„jutalom” szabadságra. Hi-
hetetlen küzdelmes hetek 
voltak. Köszönet érte! A 
következő nagy lépés volt 
az általános fellendülés 
keretén belül a gáz és a 
csatornahálózat kiépí�tése, 
természetesen lakossági 
hozzájárulással. Volumenét 
tekintve külön - külön is 
hasonló mértékűek voltak 
a ví�zhálózat megépí�tésé-

hez, azonban már rendel-
kezésre álltak a valóban 
modern, nagyteljesí�tményű 
gépek, felszerelések. Ennek 
ellenére hosszú heteken 
keresztül csak gyalogosan 
pallókon, macskaügyes-
séggel közlekedve lehetett 
megközelí�teni az épülete-
ket. A Kövestető a hetvenes 
évek végén és a nyolcvanas 
években élte virágkorát, 
legalábbis turisztikai szem-
pontból. Sorban jöttek a kü-
lönböző, elsősorban kelet 
és nyugatnémet, lengyel, 
csehszlovák autók utasai 
szálláshelyet keresve. Szo-
morúan mentek tovább, 
mert bizony gyakran egyet-
len szobát sem találtak, 
amit kivehettek volna. 
Ísten éltesse sokáig a 
Kövestetőt, a Kövestetőn 
élőket és természetesen Lo-
vas összes polgárát!
Az anyagért köszönet Varga 
Jánosnak.

Sárdi Máté
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Hogy áll a savanyúvízforrás helyzete?
Bizonyára sokan szembesülhettek vele, akik arra jár-

tak, hogy az egykor jól működő savanyúvízforrás mára 
teljesen tönkrement. Évről-évre visszatérő probléma, 
hogy miként tudnánk a kutat helyrehozni méltó állapo-
tába visszaállítani.

 Ezzel a céllal keresett 
meg minket Gránási János 
lovasi lakos is, aki szí�vén 
viseli a forrás sorsát és már 
az elmúlt években is pró-
bálkozott a kút megmen-
tésével. Tavaly év végén 
ültünk össze és beszéltük 
át az esetleges forgató-
könyvet és határoztuk el 
a képviselő-testület tagja-
ival, hogy a végére járunk 
és feltárjuk a problémát. 
Januárban egy szombati 
napot tűztünk ki az első 
munkálatok elkezdéséhez. 
Négy fővel álltunk neki a 
feladatnak. Először a kút-
főt kellett elvésnünk, hogy 

hozzáférhessünk a gyűrűk-
höz. Az volt a tervünk, hogy 
kiszivattyúzzuk a kútból a 
vizet és kitisztí�tjuk a kutat. 
Kutatómunkát is végeztünk 
és kiderí�tettük, hogy 4-5 
darab kútgyűrű van lerak-
va a földbe. Sajnos, ahogy 
elkezdtük kiszí�vni a vizet a 
kútból egy méter után már 
teljesen fel volt telí�tődve a 
kút iszappal. Neki láttunk 
vödörrel és kislapáttal ki-
merni az iszapot, de sajnos 
a második kútgyűrűhöz 
érve szembesültünk azzal, 
hogy a kútgyűrű darabokra 
van törve, í�gy balesetveszé-
lyes lett volna tovább foly-

tatni az ásást. A kútban a 
szivattyú állandóan dolgo-
zott, mert olyan ví�zhozam 
van, hogy folyamatosan 
kellett szivattyúzni. Ennél 
a folyamatnál kellett eldön-
teni, hogy merre indulunk 
tovább, de egyértelműen 
látszott, hogy a talajví�z is 
bekerült a kútba és ez is 
okozhatja a rossz ví�zminő-
séget. Mivel a második kút-
gyűrű el van törve, í�gy va-
lószí�nűnek tartjuk, hogy a 
mélyebben lévő kútgyűrűk 
is sérülhettek. Nem ma-
radt más lehetőség, mint 
az, hogy ki kell cserélnünk 
a kútgyűrűket újakra és 
felépí�teni alulról a kutat. 
Erre valamikor február és 
március környékén kerül-
het sor. 

A költségekről is szeret-
nék tájékoztatást nyújtani, 
az eddigi munkálatokat in-
gyen társadalmi munkában 
végeztük csak pár ezer fo-
rintos vésőgép kölcsönzési 
dí�ját kellett megfizetni. A 
továbbiakban a települést 
érintő kiadások: az 5 darab 
kútgyűrű ára megközelí�tőleg 
150 ezer forint, a kútgyűrűk 
szigeteléséhez szigetelőhab 
kb. 10 ezer forint és a mun-
kálatokhoz kb. 4 köbméter 
kavicsra lesz szükségünk 
szivárgó felülethez. Termé-

szetesen a kétkezi munkát 
továbbra is társadalmi ösz-
szefogásban valósí�tjuk meg. 
Azt megmondani jelen pilla-
natban nem lehet, hogy a ví�z 
minősége emberi fogyasz-
tásra is alkalmas lesz-e, de 
az ehhez szükséges első lé-
péseket elkezdtük és csak 
bí�zni tudunk a pozití�v ered-
ményben. 

Reményeink szerint a fel-
újí�tást követően megnöve-
kedő ví�zhozam és a talajví�z 
kizárása meghozza eredmé-
nyét és a forrás vize ismét 
iható lesz. Ennek előálltát 
követően a kútfőre egy 
könnyűszerkezetes, talán 
fából épí�tett felépí�tményt 
kell tervezni, kivitelezni, 
valamint a forrás környeze-
tében az elhanyagolt övár-
kot megtisztí�tani a felszí�ni 
vizek elvezetése végett. Ez 
utóbbi tevékenységekre 
közösségi munkát fogunk 
szervezni, melyre várjuk 
településünk lakót! Termé-
szetesen a jövőben történő 
munkálatokról folyamatos 
tájékoztatást fogunk nyúj-
tani, hiszen ez valamikor 
Lovas egyik kincse volt és a 
mai napig sokan érdeklőd-
nek a forrás iránt.

Sárdi Máté 
falugondnok
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Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelem-
adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, má-
sik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület – Adószám: 19384878-1-19
Nagy Gyula
Művészeti Alapítvány – Adószám: 19380575-2-19 
Lovas Egyesület – Adószám: 18933967-1-19
Lovasi Polgárőr Egyesület – Adószám: 18936757-1-19
Magyar Katolikus Egyház – Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház – Technikai száma: 0066

Nyiss be hozzánk, itthon vagyunk!
Az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség lovasi 

presbitériumának egyik célja a református egyház lovasi 
jelenlétének láthatóbbá tétele. A közösségi élet erősí�tése 
érdekében terveink között szerepel: kirándulások, felnőtt- 
és gyermekprogramok, koncertek szervezése és lebo-
nyolí�tása, amelyek mindenki előtt nyitottak. Számunkra 
mindegy, hová tartozol. Számí�tunk a segí�tségedre, te is tu-
dod épí�teni közösségünket ötleteddel és tenni akarásod-
dal. Ha szeretnél részt venni, várjuk jelentkezésedet alkal-
mainkra, és szeretettel látunk a vasárnaponként délelőtt 
fél tí�ztől kezdődő istentiszteleteinken is. 

Programjainkról hamarosan és részleteiben beszá-
molunk az online felületeken. Csatlakozz Facebook-
oldalunkhoz, hogy mindezekről első kézből értesülhess: 
www.facebook.com/alsoorsireformatusok (Alsóörs-Lo-
vasi Református Társegyházközség).

A� ldás, békesség!

A Presbitérium nevében: 
 Dienes Károly Simon Róbert
 gondnok presbiter

Bemutatkozás
Pungorné Kolics Berna-

dett vagyok. Születésemtől 
fogva  Balatonfüreden éltem 
egészen tavalyelőttig. Jelen-
leg férjemmel és kisfiammal  
Alsóörsön lakunk. Ískolai 
tanulmányimat Balatonfü-
reden és Tapolcán végeztem. 
Kezdetben a postán kezdtem 
dolgozni, mint postaforgal-
mi ügyintéző, de úgy érez-
tem ez nem teljesen az én 
területem, ezért elkezdtem a 
számok világának a felfede-
zését, 2003. óta a könyvelés-
ben dolgozom. Eddig a vál-
lalkozói területen tevékeny-
kedtem, de mivel szeretem 
a kihí�vásokat és tudásomat 
szeretném kamatoztatni, 
ezért pályáztam meg Lovas  
Község Ö� nkormányzat pénz-
ügyi-számviteli pozí�cióját is, 
amit 2022. januárjában be is 
tölthettem. 

Szeretnék Lovas Község 
Ö� nkormányzatának igazán 
hasznok tagja lenni és a si-
kereiben részt venni.

Bármilyen ügyben szí�ve-
sen állok a rendelkezésükre:

penzugy@lovas.hu
06/20/4050-775 

Tisztelettel:
Pungorné Kolics Bernadett

pénzügyi-számviteli
ügyintéző
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Továbbra is megfelelő a közbiztonság
Balatonfüred és környékén

A legfontosabbnak azt tartom, hogy minél több rendőr 
legyen a közterületeken, hiszen ez az, ami az emberek 
biztonságérzetét szolgálja, hangsúlyozta Vancsura Mik-
lós alezredes, aki Balatonfüred Rendőrkapitányságának 
kinevezett vezetője január elsejétől.

– Tavaly a füredi rend-
őrkapitányság volt az Év 
rendőrkapitánysága Vesz-
prém megyében, a 2020-
ban nyújtott tevékenysége 
alapján. Milyen érzésekkel 
vette át a rangos elismerést 
dr. Fellegi Norbert rendőr 
ezredes, megyei rendőrfő-
kapitánytól, amit a rend-
őrség védőszentje, Szent 
György alkalmából rendez-
tek 2021 áprilisában? Mivel 
érdemelték ki ezt a nemes 
titulust?

– Valamiben elsőnek len-
ni mindig felemelő érzés, 
és természetesen hatalmas 
büszkeséggel töltött el ens-
nek a szakmai elismerés-
nek az átvétele. Az igazság-
hoz természetesen hozzá 
tartozik, hogy 2020-ban a 
Balatonfüredi Rendőrkat-
pitányságot Regdon László 
rendőr ezredes vezette, én 
ekkor még helyetteseként 
vállaltam szerepet a siker-
ből. Az elismerés méltatá-
sán egyébként az áll, hogy 
„a rendőri hivatásuk ellátá-
sa során nyújtott kiemelke-
dő szakmai tevékenységük, 
példaértékű, fegyelmezett 
munkavégzésük elismeré-
séül”. 

– Dr. Fellegi Norbert 
rendőr ezredes, rendőrségi 
főtanácsos, a Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője 2022. január 1-jei 
hatállyal kinevezte önt a 
Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság élére. A megyei 
rendőrfőkapitány 2021. 
december 31-én adta át 
a kinevezésről szóló pa-
rancsot a rendőrkapitány 

részére. Hogyan fogadta 
mindezt?

– Megtisztelőnek érzem a 
feladatot. Boldog és büsz-
ke vagyok, hogy dr. Fellegi 
Norbert rendőr ezredes, a 
Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetője al-
kalmasnak talált a feladat 
ellátására. Különösen nagy 
örömmel tölt el, hogy Ba-
latonfüreden, ebben a szá-
momra gyönyörű városban 
lehetek rendőrkapitány.

– Megfelelő a közbizton-
ság Balatonfüred és környé-
kén, ahová főként nyáron 
tömegek érkeznek pihenni, 
illetve országos, nemzet-
közi rendezvényeket szer-
veznek. Hogyan tudják ezt 
fenntartani?

– A legfontosabbnak azt 
tartom, hogy minél több 
rendőr legyen a közterüle-
teken, hiszen ez az, ami az 
emberek biztonságérzetét 
szolgálja. Ennek érdekében 
minden szolgálati formát 
felhasználunk, hogy az itt 
élő, vagy ide érkező embe-
rek biztonságban érezzék 
magukat. A megszokott 
gépkocsizó rendőrök mel-
lett alkalmazzuk a gyalo-
gos, kerékpáros, motoros, 
kutyás és lovas szolgálati 
formákat is. Munkatársaim 
nagy hatékonysággal isme-
rik fel a bűnözői szándék-
kal ide érkezőket. A másik 
fontos eleme a jó közbiz-
tonságnak az az, hogy a 
bűnügyi szolgálatunk na-
gyon eredményesen végzi 
a munkáját. Nyomozóink 
minden évben szép ered-
ményeket érnek el a bűn-

cselekményeket elkövetők 
felderí�tésében, akik aztán 
már meggondolják, hogy 
érdemes-e visszatérniük 
Balatonfüredre. Mindemel-
lett nagy segí�tséget kapunk 
a polgárőr egyesületektől 
és közterületfelügyelőktől, 
akikkel közös szolgálato-
kat látunk el. Természe-
tesen a turisztikai idény 
rendőri biztosí�tását nem 
tudnánk csak a kapitány-
ság állományával elvégez-
ni, ezért ebben az időszak-
ban megerősí�t bennünket 
több, nem Balaton-parti 
rendőrkapitányság, vala-
mint a Készenléti Rendőr-
ség bevetési csoportjai is.

– Önt olyan embernek is-
mertem meg, aki szereti fo-
lyamatosan képezni magát, 
fontos számára a csapat-
munka, hogy a kollégáival 
jól együtt tudjon dolgozni. 
Mi az ars poeticaja? Mik a 
jövőbeni tervei a kapitány-
ságot illetően? 

– Ígen, szeretek új isme-
reteket megszerezni, fő-
leg ha azok a munkámban 
hasznosí�thatók, és nem 
szégyellek a munkatársa-
imtól sem tanulni. Elsősor-
ban csapatjátékos vagyok, 
és demokratikus vezetőnek 
tartom magam, ezért nagy-
ban támaszkodom mun-
katársaim véleményére, 
javaslataira. A végső dön-
tést azonban nekem kell 
meghoznom, a felelősség 
mindig az enyém. A legfőbb 
cél, ami jelentős prioritást 
élvez az idei évben az a 
közlekedésbiztonság javí�-
tása, mivel ez sajnos rom-
ló tendenciát mutat, sok 
a személyi sérüléssel járó 
baleset. Továbbra is hatá-
rozottan fogunk fellépni 
az ittas járművezetőkkel, a 
kábí�tószert fogyasztókkal 
és terjesztőkkel szemben, 
valamint nagyon fontosnak 
tartom a hulladékot a tele-
pülések kül- és belterüleé-
tén illegálisan elhelyezők 
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elleni eljárás megindí�tását 
is. Ezek azok a területek, 
amik mindenképpen nagy 
figyelmet fognak kapni az 
idei évben.

– Mit jelent önnek a Bala-
ton? Ha éppen nem dolgo-
zik, akkor hogyan és mivel 
kapcsolódik ki? 

– Kaposváron születtem, 

ott is szereltem fel rendőr-
nek, í�gy nekem a déli part 
jelentette a Balatont. A 
csopaki iskoláséveim alatt 
aztán volt lehetőségem 
megtapasztalni, és mond-
hatjuk, hogy beleszerettem 
Balatonfüredbe és ebbe a 
vidékbe. Azt azonban nem 
gondoltam, hogy egyszer 
majd itt fogok dolgozni. A 

sors kegyes volt velem, itt 
telepedtem le már 12 éve, 
mindhárom fiam is ide szü-
letett. A szabadidőmet első-
sorban a gyerekeimmel való 
foglalkozás köti le, de he-
tente két alkalommal azért 
szakí�tok időt egy baráti 
futballra, ami gyerekkorom 
óta a hobbim. Mostanában 
egyre többet hallgatok újra 

zenét, a rockzene áll hoz-
zám közel, vagy ha még es-
tére marad energiám, szí�ve-
sen olvasok. A strandolást 
pedig soha nem hagyjuk ki 
nyaranta, ahogy végzek a 
munkával, vagy eljön a hét-
vége, a feleségemmel és a 
fiúkkal indulunk is azonnal 
a partra.

Szendi Péter
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Február 14-én indul
a készülékcsere-támogatási program!

A változó fogyasztói igények, és a ma-
gasabb szolgáltatási szí�nvonal biztosí�tá-
sa érdekében a hazai mobilszolgáltatók 
a 3G-hálózataik fokozatos kivezetését 
tervezik. Azért, hogy továbbra is élvez-
hessük a mobilinternet – í�gy a digitális 
világ nyújtotta előnyöket, fejlett, 4G- és 
5G-képes mobiltelefonokra kell válta-
nunk. Bár a 3G kivezetéséről a szolgál-
tatók döntenek, a Nemzeti Média- és 
Hí�rközlési Hatóság (NMHH) kiemelten 
fontosnak tartja, hogy a technológiavál-
tás ne érje hátrányosan a fogyasztókat, 
ezért az Ínnovációs és Technológiai Mi-
nisztériummal partnerségben támoga-
tást biztosí�t az elavuló mobiltelefonok 
lecseréléséhez. A program kivitelezését 
a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoor-
dinációs Ú� gynökség Zrt. segí�ti.

Kik jogosultak
a támogatásra?

Minden magyarországi lakóhellyel 
rendelkező természetes személy, aki 
olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészüléket 
szeretne korszerű, 4G- vagy 5G-képes 
okostelefonra cserélni, amelyet 2021. 
július 1. és december 31. között leg-
alább egyszer használt hanghí�vásra, 
adatforgalomra, vagy sms küldésére/
fogadására. Fontos, hogy először a 3G-s 
készülékek cseréje történik meg, mivel 
a szolgáltatók a 3G szolgáltatás kiveze-
tésére készülnek. Amennyiben marad 
a támogatási keretből, akkor májustól 
következnek a még régebben gyártott 
2G-s készülékek.

Mekkora összegű
támogatást kaphatok?

Mobilkészülékenként bruttó 20 ezer 
forintot, de ha a megvásárolt új ké-
szülék kevesebbe kerül, mint 20 ezer 
forint, akkor legfeljebb az új készülék 
kereskedelmi árát. Számos szolgáltató 
és kereskedő kí�nálatában találhatók 
4G-képes készülékek már akár 40-50 
ezer forintért, í�gy a támogatás ösz-
szege jelentős segí�tséget nyújthat az 
új eszköz megvásárlásához. Ráadásul 
előfordulhat, hogy a szolgáltató vagy 
kereskedő további kedvezményt is ad 
az árból, vagy kedvező részletfizetési 

konstrukciót kí�nál, í�gy erre érdemes rá-
kérdezni vásárláskor. Egy természetes 
személy egy mobilkészüléket cserélhet 
le támogatással a programban.

Milyen készüléket
vásárolhatok

a programban?

Ölyan 4G- vagy 5G-képes készülék 
vásárlásához nyújtunk támogatást, 
amelynek kiskereskedelmi ára legfel-
jebb 120 ezer forint. Mivel a cél az, hogy 
kimondottan azoknak segí�tsünk, akik 

valóban rászorulnak, í�gy maximalizál-
tuk a megvásárolható új készülékek fel-
ső értékhatárát a fenti összegnél. Arról, 
hogy milyen szempontokat érdemes fi-
gyelembe venni egy új készülék válasz-
tásakor, itt í�rtunk bővebben: Hogyan 
válasszunk tudatosan okostelefont?

Hol vehetek új készüléket,
ha igénybe szeretném
venni a támogatást?

A támogatás a hazai mobilszolgálta-
tók jelentős részén túl műszaki áruház-
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láncok és számos kisebb szakkereske-
dés üzletében igényelhető lesz. Jelenleg 
is zajlik még a kereskedői regisztrációs 
folyamat. A program február 14-i in-
dulását követően oldalunkon elérhető 
lesz a résztvevő üzletek pontos listája.

Hogyan kaphatom meg
a támogatást?

A támogatás igénybevétele várhatóan 
15-20 perces ügyintézéssel jár. Megér-
kezéskor a kereskedő a régi telefon ÍMEÍ 
száma alapján ellenőrzi, hogy az Ö� n által 
lecserélni kí�vánt készülék jogosult-e a tá-

mogatásra. Ha igen, akkor felveszi az Ö� n 
személyes adatait, melyek a programban 
való részvételhez szükségesek: ellenőrzi 
személyi igazolványát és lakcí�mkártyáját. 
Ezután már csak alá kell í�rnia a nyilatko-
zatot és ki is választhatja új készülékét, 
melynek kiskereskedelmi árához 20 ezer 
forint támogatást biztosí�t a Nemzeti Mé-
dia- és Hí�rközlési Hatóság.

Mi történik a régi
mobilkészülékemmel?

Az új mobilkészülék megvásárlása-
kor a régi mobiltelefont le kell adni a 

kereskedőnek, ahol a környezetvédel-
mi előí�rásoknak megfelelően megsem-
misí�tik. A mobilkészülék leadása előtt 
gondoskodjon a telefonon lévő szemé-
lyes adatai (például fotók, névjegyek, 
üzenetek) törléséről. Ennek legbizto-
sabb és leggyorsabb módja, ha a gyári 
beállí�tások visszaállí�tásának lehetősé-
gével él. Erről nyilatkoznia is kell majd. 
Az adatmentéssel kapcsolatban a szol-
gáltatóktól vagy kereskedőktől is kap-
hat segí�tséget.

Szendi Péter

Február 15-től
oltási igazolvánnyá
alakul a védettségi

igazolvány

• Öltatlan személy fer-
tőzésen való átesettség 
esetén sem lesz jogosult 
az oltási igazolványra, a 
jelenlegi fertőzésen át-
esettségre kiadott védett-
ségi igazolványa pedig ér-
vényességét veszí�ti.

• Az igazolvány a máso-
dik oltást követően 6 hó-
napig érvényes, ezután az 
érvényesség a megerősí�tő 
harmadik oltás után lesz 
meghosszabbí�tva.

• Ha valaki két oltást 
követően fertőzött, a fer-
tőzés igazolásától számí�-
tott 6 hónapig érvényes 
az igazolványa.

• A megerősí�tő harma-
dik oltás felvétele után az 
igazolvány korlátlan idő-
re érvényes.

• Az egydózisú 
Janssennel oltottak ese-
tében 6 hónapon belül 
fel kell venni a megerősí�-
tő második oltást ahhoz, 
hogy az igazolvány érvé-
nyes maradjon.

• 18 éven aluliaknál az 
egydózisú oltóanyag ese-
tén egy, a kétdózisú ol-
tóanyag esetén két oltás 
elegendő marad az érvé-
nyességhez.
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