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Lovas Faluház felújítása – 2022
Lovas Község Ö� nkormány-

zata 2021. május 13-án tá-
mogatási kérelmet nyújtott 
be a Magyar Falu Program 
keretében az „Ö� nkormány-

zati tulajdonban lévő ingat-
lanok fejlesztése” cí�mű al-
programhoz meghirdetett, 
MFP-Ö� TIK/2021. kódszámú 
pályázati kií�rás keretében 

„Lovas Faluház fejlesztése” 
cí�mű, 3284413469 azonosí�tó 
számú projektjére, amelynek 
eredményeként 29.387.894 
Ft összegű vissza nem térí�-
tendő, 100%-os támogatási 
intenzitású hazai támogatást 
nyert. A Támogatói Ökirat 
2021. december 15. napján 
lépett hatályba.

A Faluház épületében a 
tényleges munkálatok 2022. 
április 6. napján lebonyolí�tás-
ra kerülő munkaterület-át-
adással megkezdődtek, a be-
ruházás keretében sor került 
az épületen belüli hideg- illet-
ve melegburkolat cseréjére, 
az épület energetikai korsze-

rűsí�tésére (klí�ma, fűtésrend-
szer felújí�tása, radiátorok cse-
réje, hálózatfejlesztés, részle-
ges ablakcsere), a szaniterek, 
valamint a lámpatestek cseré-
jére, továbbá az épület belső 
felületeinek glettelésére, fes-
tésére, a Faluház külső burko-
latának felújí�tására.

A kivitelezést végző HAUS-
Ber Kft. a kivitelezési mun-
kálatokat a szerződésben 
vállalt határidőben és minő-
ségben elvégezte. A munka 
átvétele 2022. szeptember 
30. napján megtörtént.

Sárdi Máté
alpolgármester
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Az összefogás legszebb példája 1956
Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 66. év -
fordulóján méltó módon 
emlékeztek meg a refort-
mátus templomban.

A Himnusz eléneklése után 
Sárdi Máté alpolgármester 
ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy az összefogás legszebb 
példájára emlékezünk visz-
sza, hiszen egy nép fellázadt 
az elnyomás ellen, s elindult 
a szabadság felé vezető úton. 
Fegyvert fogott a diktatúra és 
a világ egyik legerősebb ka-

tonai hatalma ellen. Reméli, 
hogy Lovason olyan közösség 

él, aki összetart, amely kö-
zösség támogatja a rászoru-

lót. A képviselő-testület és az 
önkormányzat munkatársai 

A testületi ülésről jelentjük…
Tisztelt Lakosság!
Lovas Község Ö� nkormány-

zat Képviselő-testülete szept-
ember hónapban két alkalomk-
mal ülésezett. Az ügymenet 
gyorsí�tásának és egyszerű-
sí�tésének jegyében döntött a 
testület a tulajdonosi és köz-
útkezelői hozzájárulás polgár-
mesteri hatáskörbe történő 
átruházásáról, valamint sor 
került Lovas Község Ö� nkor-
mányzat Gazdasági Program-
jának felülvizsgálatára, abból 
a célból, hogy a Képviselő-tes-
tület további rövid- és középv-
távú fejlesztési elképzelései 
is helyet kaphassanak a 
Gazdasági Programban. 
A 2022. évi költségvetés 
módosí�tása is megtörtént, 
melyre azért volt szükség, 
hogy a be nem tervezett, 
de 2022. évben elnyert, 
több, mint 65 millió forint 
pályázati támogatás, valamint 
a projektek megvalósí�tásához 

szükséges önerő összege, és 
egyéb előre nem tervezett 
kiadások is helyet kapjanak 
a költségvetésben, í�gy valós 
összképet adva az Ö� nkor-
mányzat gazdálkodásáról.

Döntés született a Petőfi 
utcai ví�zelvezető árok felújí�tá-
sa tárgyában kií�rt beszerzési 
eljárásban, melynek köszön-
hetően a kivitelező kiválasz-
tásával megkezdődhetnek a 
kivitelezési munkálatok.

Lovas Község Ö� nkormány-
zata az idei évben is csatla-
kozott a Bursa Hungarica 
szociális ösztöndí�jrendszer-
hez, sor került továbbá az is-
kolakezdési támogatás iránti 
kérelmek elbí�rálására is. A 
Képviselő-testület iskolakez-
dési támogatás keretében 30 
kérelmező részére, összesen 
1.695.000,- Ft összegben í�télt 
meg támogatást, melynek ki -
utalása folyamatos.

A BMÖ� GF/349-6/2022. 

számú, 2022. szeptember 23. 
napján kelt támogatói okirat 
értelmében a Belügyminisz-
térium, mint támogató, Lo-
vas Község Ö� nkormányzatát 
565.785,- Ft vissza nem térí�-
tendő támogatásban része-
sí�tette, melyet 27 erdei köb-
méter keménylombos tűzifa 
vásárlására használhat fel. A 
szociális célú tűzifa beszerzé-
se már folyamatban van, an-
nak érdekében, hogy a tűzifa 
még az idei évben eljuthasson 
a háztartásokba.

Döntött továbbá a képvi-
selő-testület a szintén pályá-
zati forrásból nyert, bruttó 
5.448.300,- Ft értékű elektro0-
mos jármű beszerzéséről is, 
mely reményeink szerint még 
ebben az évben megérkezik 
településünkre, megkönnyí�t-
ve az önkormányzati dolgo-
zók munkáját a takarékosság 
és környezettudatosság jegyé-
ben.

A Nemzeti Kulturális Alap 
által kií�rt „Települési könyv-
tárak szakmai eszközfejlesz-
tése, korszerűsí�tése” pályá-
zaton elnyert 2.529.977,- Ft  
összegű vissza nem térí�tendő 
támogatás tekintetében 
a Képviselő-testület a 
beszerzési eljárás mellőzését 
rendelte el annak érdekében, 
hogy Ö� nkormányzatunk a 
könyvtári eszközöket és be-
rendezéseket a legkedvezőbb 
áron, a költséghatékonyság 
jegyében minél hamarabb 
beszerezhesse, és a Faluház 
felújí�tásának befejeztével 
Könyvtárunk is megújult bú-
torokkal és berendezésekkel 
várhassa látogatóit.

Tisztelettel:
Buschné dr. Csomai Gabriella

Aljegyző
Alsóörsi Közös Önkormány-

zati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége
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nevében azt kérte, hogy bí�z-
zunk egymásban és a szabad 
jövőnkben. 1956 szelleme 
egy olyan mérce, amely mai 
nap is kötelez minket.

Az ünnepi beszéd után Pin-
tér Zselyke, Szentkúti Ferenc: 
Hősköltemény egy pesti 

srácról cí�mű versét adta elő. 
Ö� t követte Molnár Brigitta, 
aki legelőször a Kormorán 
együttes dalát, a Ruszki Ivánt 
énekelte, majd Márai Sándor: 
Mennyből az angyal cí�mű 
versét adta elő, végül Dés 
László: Legyen úgy slágerét 

hallhattuk tőle. A Szózat el-
éneklése után elhelyezték 
a megemlékezés koszorúit, 
majd a megemlékezés vé-
gén a résztvevők fáklyákkal 
átvonultak a Stefanovszky-
házhoz, Lovasi Jenő volt ma-
gyar királyi főhadnagy em-

léktáblájához, ahol koszorú-
zással tisztelegtek az egykori 
forradalmi vezető emléke 
előtt. A megjelenteket Kovács 
Mária Györgyi Lovasi Jenő 
unokája köszöntötte. 

Szendi Péter

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 
rendszer építése/felújítása Lovason 

Lovas Község Ö� nkormányzata 2022. 
március 4-én támogatási kérelmet 
nyújtott be a Magyar Falu Program 
keretében az „U� t, hí�d, kerékpárforgal-
mi létesí�tmény, ví�zelvezető rendszer 
épí�tése/felújí�tása” cí�mű alprogramhoz 
meghirdetett, MFP-UHK/2022. kód-
számú pályázati kií�rás keretében „U� t, 
hí�d, kerékpárforgalmi létesí�tmény, ví�z-
elvezető rendszer épí�tése/felújí�tása 
Lovason – 2022”  cí�mű, 3345346338 
azonosí�tó számú projektjére, amely-
nek eredményeként 41.532.159,- Ft 
összegű vissza nem térí�tendő, 100%-
os támogatási intenzitású hazai támo-
gatást nyert.

A Támogatás keretében Lovas Köz-
ség Ö� nkormányzata az Eötvös Károly 
utca kiépí�tését, valamint a Bartók Béla 
utca felújí�tását valósí�totta meg. Az út-
felújí�tási munkálatok 2022. július 28. 
napján lebonyolí�tásra kerülő munka-
terület-átadással megkezdődtek, a be-
ruházás keretében sor került a Bartók 
Béla utca aszfalt burkolatának felújí�-
tására, valamint az Eötvös Károly utca 
aszfalt burkolatának kialakí�tására. A 
kivitelezést végző Colas U� t Zrt. a kivi-
telezési munkálatokat a szerződésben 
vállalt határidőben és minőségben el-
végezte. A munka átvétele 2022. októ-
ber 12. napján megtörtént.

Sárdi Máté
alpolgármester
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Az aradi vértanúkra
emlékeztek Lovason

A nemzeti gyásznap estéjén Lovas önkormányzata az 
Arany János és Petőfi Sándor utcák kereszteződésében 
lévő Aradi vértanúk emlékfájához és emlékkövéhez hív -
ta emlékezni a település lakóit.

Sárdi Máté alpolgármester emlékbeszédében tisztelgett a 
tizenhárom magyar honvédtiszt hazafias helytállása előtt, 
melyet Király Anita közművelődési munkatárs és könyvtár-
vezető rövid műsora követett. A tiszteletadás végén az ön-
kormányzat nevében Sárdi Máté alpolgármester, a Lovasi 
Református Egyházközség képviseletében Dienes Károly 
gondok, a Magyar Vidék Örszágos 56-os Szervezet és a Törté-
nelmi Vitézi Rend közösségeit képviselve vitéz Pintér Kornél 
és Pintér Huba Csanád helyezték el koszorúikat.

Forrás: veol.hu

A lovasi önkormányzat nevében Sárdi Máté alpolgármester ko-
szorúzott (Forrás: Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet)

Időközi önkormányzati választások 2022 – Lovas
Tisztelt Lakosság!
A Lovasi Helyi Választási BiL-

zottság 24/2022. (X. 19.) HVB 
határozatával a 2022. novem-
ber 6. napjára kitűzött helyi 
időközi polgármester-válasz-
táson a szavazólapon történő 
esélyegyenlőség biztosí�tása 
érdekében előí�rt rendelkezé-
seknek megfelelően, sorsolás 
alapján a polgármesterjelöl-
tek sorrendjét az alábbiak 
szerint határozta meg:

1. Sárdi Máté
A Lovasi Helyi Választá-

si Bizottság Sárdi Máté fügi-
getlen polgármesterjelölt 
nyilvántartásba vételének 
tárgyában 22/2022. (IX.26.) 
HVB határozatával döntött. 
Lovas Községben az országos 
választásokhoz hasonlóan egy 
szavazókör kerül kialakí�tásra, 

(8228 Lovas, Fő utca 8. 
Nagyterem), a szavazóköri név-
jegyzékben szereplő választó-
polgárok 2022. november 6. 
(vasárnap) napján reggel 06:00 
óra és este 19:00 óra között itt 
adhatják le szavazataikat. Moz-
góurna iránti kérelmet legké-
sőbb a szavazás napján, 2022. 
november 6. 12:00 óráig a 
szavazatszámláló bizottságnál 
lehet benyújtani. E� rvényesen 
szavazni legfeljebb 1 fő polgár-
mesterjelöltre lehet.

A� ltalános tudnivalók:
1. E� rvényesen szavazni a je -

lölt neve melletti körbe tollal 
í�rt két egymást metsző (X, +) 
vonallal lehet.

2. A választópolgár a sza-
vazóhelyiségben tartózkodá-
sának időtartama alatt sem-
milyen módon nem akadá-

lyozhat más választópolgárt 
titkos szavazáshoz való jogai 
gyakorlásában.

3. Az a választópolgár, aki 
nem tud olvasni, illetve akit 
testi fogyatékossága vagy 
egyéb ok akadályoz a szava-
zásban, általa választott segí�,-
tő – ennek hiányában a sza-
vazatszámláló bizottság két 
tagjának együttes – segí�tségét 
veheti igénybe.

4. A választópolgár – vala-
mint segí�tője – a választójoga 
gyakorlásához szükséges ide-
ig tartózkodhat a szavazóhe-
lyiségben.

5. A szavazatszámláló bi-
zottság visszautasí�tja azt a 
választópolgárt, aki nem tudja 
személyazonosságát és lak-
cí�mét vagy személyi azono-
sí�tóját személyi okmányaival 
igazolni.

6. A 19:00 órakor a szava-
zóhelyiség előtt sorban álló 
választópolgárok még szavaz-
hatnak, ezt követően a szava-
zatszámláló bizottság a szava-
zást lezárja.

Kérem a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a szavazásra érvé-
nyes személyazonosí�tó okmá-
nyaikat (személyi igazolvány, 
lakcí�mkártya) hozzák maguk-
kal, a szavazás rendjének be-
tartásával a választás jogszerű 
feltételeinek megteremtésé-
hez hozzájárulni szí�veskedje-
nek.

Tisztelettel:
Buschné

dr. Csomai Gabriella
aljegyző

Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége

Tájékoztató
A közelgő mindenszentek alkalmából idén is szeret-
nénk hozzájárulni szeretteink, hozzátartozóink sírja-
inak rendezettebbé, szebbé tételéhez. Ezért földet, 
murvát és mosott kavicsot helyeztünk ki a temetőben 
két vödörrel és egy lapáttal. Mindenki annyit hasz-
náljon belőle amennyit szükségesnek tart.

Lovas Község Önkormányzata

Használt sütőolaj és zsira-
dék gyűjtővel gazdagodott 
az Arany János utcai sze-
lektí�v gyűjtősziget. Lovas 
Község Ö� nkormányzata és 
a Biotrans Kft. között létre-
jött szerződésnek köszön-
hetően az otthoni sütésből 
származó olajat, zsiradékot 
lehet ide elhelyezni. Fon-
tos kiemelni, hogy minden 
egyes gyűjtött kilogramm 
után 25 Ft támogatásban 
részesí�tik a Lovas Jövőjéért 
Egyesületet. Hozzájárulunk 
környezetünk védelméhez 
és egyúttal egy helyi szerve-
zetet is támogatunk. 

Sárdi Máté
alpolgármester
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Lovason mutatták be a Torontói Magyar Ház
egykori elnökének a könyvét

Lovason, a Stefanovszky-házban rendezte vasárnap 
ötödik, egyúttal évadzáró könyvbemutatóját a Magyar 
Vidék Országos 56-os Szervezet, amikor vitéz Bogyay 
Elemér 56-os szabadságharcos, a Torontói Magyar Ház 
egykori elnökének Az igazat és csakis az igazat – Egy 
disszidens életrajza barátainak, harcostársainak című 
könyvét mutatták be.

Pintér Kornél, a Magyar Vi-
dék Örszágos 56-os Szerve-
zet országos elnöke köszön-
tötte a szép számban megje-
lenteket és a közelmúltban 
Kanadából hazatelepült 
szerzőt, akit „osztályidegen” 
származása miatt – édesapja 
ugyanis földbirtokos volt – 
már 1949-ben eltávolí�tottak 
a gimnáziumból. Kalandos 
körülmények között került 
a Váci A� llattenyésztő Tech-
nikumba, majd 1956-ban a 
Keszthelyi Mezőgazdasági 
Akadémián a Nemzeti For-
radalmi Bizottság tagja lett, 
ezért a szovjet szuronyok 
árnyékában kiépülő kádári 
terror elől menekülve 1956. 
december 17-én hazája elha-
gyására kényszerült. Rövid 
ausztriai tartózkodás után 
érkezett Kanadába, ahol a 
menekült soproni Erdőmér-
nöki Főiskolán folytatta ta-
nulmányait. (Kevesek által is-

mert, hogy az 1956-os forra-
dalom szovjet eltiprása után 
a soproni főiskola szinte ösz-
szes hallgatója és tanárainak 
többsége Ausztriába távo-
zott, majd a kanadai Univer-
sity of British Columbia (Van-
couver) befogadta a teljes 
kart.) Küzdelmes emigrációs 
évtizedei során sokat tett a 
magyarság ügyéért, jó kap-
csolatot ápolt a közelmúltban 
elhunyt Wittner Mária 56-os 
szabadságharcossal, egykori 
halálraí�télttel is.

A jelenlévőknek ezért is 
volt különleges élmény kéz-
be fogni Wittner Mária hí�res 
beszédének eredeti kézira-
tát, melyet a Kommunista 
Diktatúrák A� ldozatainak 
Emléknapján 2001. február 
25-én a Parlamentben mon-
dott el, s amit utána Bogyay 
Elemérnek ajándékozott. A 
rendezvényen Juhász Antal 
versmondó előadásában a 

szerzővel is szoros barátsá-
got ápoló neves emigráns 
költő, Kecskési Tollas Tibor: 
Bebádogoztak minden abla-
kot cí�mű megrendí�tő költe-
ménye hangzott el. Bogyay 
Elemér kedves emlékeket 
idézett fel a Márai Sándorral, 
gróf Czegei Wass Alberttel, 
Kecskési Tollas Tiborral, Pus-
kás Ferenccel és Mindszenty 
József bí�boros, prí�más, esz-
tergomi érsekkel történt 
találkozásairól. Külön meg-
emlékezett Örbán Viktor mi-
niszterelnök 1999-es toron-
tói látogatásáról, amikor a 
Magyar Házban 600 hallgató 

felállva, hosszan megtapsolta 
az ifjú miniszterelnök nagy-
hatású beszédét.

Pintér Kornél, a Magyar 
Vidék Örszágos 56-os Szer-
vezet nevében Hűséggel a 
Hazához E� rdemkeresztet 
adományozott vitéz Bogyay 
Elemérnek, Lovasi Jenő ma-
gyar királyi főhadnagy, az 
56-os Nemzeti Forradalmi 
Bizottság tragikus sorsú el-
nöke pedig posztumusz elis-
merésben részesült, melyet 
unokája, a Stefanovszky-ház 
tulajdonosa, Kovács Mária 
Györgyi vett át.

Juhász-Léhi István

Vitéz Bogyay Elemér, Kovács Mária Györgyi és Pintér Kornél 
az ünnepségen
 (Fotó: Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet)

Szüreti Vigasság 2022 Lovas
Délután 16.00 órakor vette kezdetét a lovasi hagyomá-

nyos szüreti felvonulás, a traktorosok és a lovasok rész-
vételével. 

A Balatonfűzfőről érke-
zett Kenderfűz Néptánc 
Csoport végig kí�sérte az 
útvonalon a vonulókat és 
két megállóban táncra is 
perdültek. U� tközben az 
egyik traktor hátsó részé-
ben elhelyezett hangfalból 
szólt a zene és a jó han-
gulatról Kovács Kriszti-
án „Kiki” kisbí�ró gondos-
kodott. Majd mindegyik 
traktoron integető kezeket 

láthattunk, hiszen aki te-
hette az nem gyalogosan 
tette meg az utat, hanem 
valamelyik platón ülve. 17 
órára érkeztek vissza a lel-
kes vonulók. Ekkor a kisbí�-
ró a dobját maga elé téve, 
a dobverőkkel ütemesen 
verve a bőrt hí�vta fel a je-
lenlévők figyelmét a műsor 
kezdésre.

Elsőként a Szentkirálysza-
badjáról érkezett Szent Ist-

ván Népdalkör adott elő egy 
erdélyi szerelmes dalokból 
álló dalcsokrot. Ö� ket követte 

a Kenderfűz Néptán Csoport 
műsora.

(folytatás az 5. oldalon)
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Végül a műsor zárásaként 
a szintén szentkirályszabad-
jai Mai Nők tánccsoportja 
adott elő két koreográfiát. 
Elsőként boszorkánynak 
öltözve, kivilágí�tott seprű-
ikkel ropták, mellyel vidám 
pillanatokat okoztak, majd 
egy latinos stí�lusú tánccal 
zártak.

Ezek után a kisbí�ró kihir-
dette, hogy elkészült a fris-
sen sült kemencés kenyér, 
melyet zsí�rosan vagy tepertő 
krémmel és lila hagymával is 
lehetett kérni. Egy kis büfé 
gondoskodott a szomjas 
egybegyűltekről. Négy órá-
tól sötétedésig a gyermekek 
szórakoztatására ugrálóvár, 

arcfestés, csillámfestés és 
sok-sok játék sorakozott a 
nagy fenyőfák árnyékában.

A sátorban 18 órától a 
Dynamite Dudes rockabilly 
zenekar csapott a húrok 
közé. Zenéjükre hamar tánc-
ra is perdült az addig nézelő-
dő közönség. Azok számára, 
akik bí�rták a zenekar után 
pedig Dj Rob szolgáltatta a 
talpalávalót. A szép számmal 

összegyűlt helyiek és ven-
dégek szemmel láthatólag 
nagyon jól érezték magukat 
ezen a délutánon, estén itt 
Lovason, október 15-én a 
Szüreti Vigasság programun-
kon. Reméljük jövőre is talál-
kozunk és ugyanilyen remek 
hangulatú napon, hasonlóan 
kellemes időben ünnepelhet-
jük a jó szőlőtermést.

Király Anita

Országos Könyvtári Napok programok Lovason
Az Országos Könyvtári Napok ren-

dezvények keretében két program-
mal vártuk az érdeklődőket Lovason 
a Faluházban. 

Családi programokat szerveztünk ok-
tóber 8-a, szombat délelőttre. Tí�z órától 
a Miért jó olvasni… cí�mű interaktí�v elő-

adást hallgathatták meg a jelenlévők, 
majd ezt követően kézműves foglalkon-
zás keretében, könyvjelzőt készí�tettünk 
a gyerekekkel közösen. Nagyon jó han-
gulatú délelőttöt töltöttünk együtt a 
családokkal. 

Ebben a hónapban még egyszer, ok-
tóber 29-én 10.00 órától ismét várjuk 

kézműves foglalkozásra a gyerekeket, 
anyukákat, nagyikákat és minden ked-
ves érdeklődőt.

Király Anita
könyvtáros, közművelődési

munkatárs
konyvtar@lovas.hu
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Gyümölcsfák ültetése 
Az őszi munkák során célszerű fákat telepíteni, mivel a tél 

folyamán megtalálja helyét, beilleszkedik az ő új környezetébe, 
érzi az a kis csemete a változást az életében és meghálálja az-
zal, hogy megindul a gyökérképződése.

A régi mondás szerint a gyü-
mölcsfa ültetésénél az utódaink-
ra is gondolunk. Komoly átgon-
dolást igényel egy ilyen faladat, 
mivel a fának is jól kell éreznie 
magát, és a mi igényünket ki kell 
szolgálnia. A tervezést követően 
a megfelelő oltványok beszer-
zése sem egyszerű feladat. Az 
előkészí�tő munkák végeztével, 
ilyen a fa helyének kijelölése, 
gödör ásása, a szükséges trágya, 
komposzt, ví�z,  kézi  szerszámok 
letárolását követően az  ültetés-
hez kijelöltük azt az időpontot, 
amikor az időjárás megfelelő és 
a munkás kéz is meg van. A tele-
pí�tési terv alapján kiszámoltuk 
mennyi trágyára van szükség 
és próbáltunk az ólakból nem 
frissen kiszedett trágyát besze-
rezni. A szükséges mennyiségű 
trágyát a gödör egyik oldalára 
tettük, és a másik oldalra kerül-
hetett a gödörből kiszedett föld. 
Számí�tásunk szerint a gödör 
méretének megfelelően 20 cm 
vastagságban kalkuláltuk a  trá-
gya mennyiséget.

 Az ültetési munkafolyamatok 
menete a következő: A 60 x 60 
cm gödröt géppel kiástuk 5 nap-

pal az ültetés előtt. A gödör fel-
szí�néről kb. 25 cm-ről kiszedett 
földet külön kupacba tettük. A 
többi kiszedett földből másik 
dombot készí�tettük mellette. 
Minden szabad gyökerű facse-
metét az ültetés előtt két napra, 
legalább 24 órára ví�zbe tettük, 
amibe a  Növények Vizének 
esszenciáját tettük 10 literbe 5 
cseppet  számí�tva. A gödör al-
jára eszenciával felerősí�tett 10 
liter Növények Vizét tartalmazó 
vizet öntöttünk az ásást követő-
en. Az ültetés napján ismételten 
az eszenciával felerősí�tett10 
liter vizet öntöttünk a gödörbe. 
A gödör aljára 5 db babszemnyi 
nagyságú kristályt tettünk. Va-
lójában bármilyen szí�nű kris-
tály jó, az E� giek azt taní�tották, 
hogy a csonthéjasok alá vörös 
vagy sötétbarna, puha magvú-
ak alá sárga vagy világos barna, 
bogyósok alá zöld, a többire fe-
kete célszerű. A kristályok a ví�z-
megtartó erejük által segí�tenek 
a fáknak, ami fontos a talajszer-
kezetből egyre rohamosabban 
eltűnő ví�z megtartásához.

Marhatrágya és föld keveré-
kével kezdtük feltölteni a göd-

röt, egy lapát trágya és egy lapát 
föld sorrendbe szórtuk be a gö-
dörbe. Itt azt a földet használtuk 
fel, amit a gödör ásásnál a tete-
jéről szedtünk ki és azt a  külön 
helyről lapátoltuk a gödörbe. 
Elérve a facsemete gyökerének 
megfelelő magasságot rászór-
tunk fél marék tönkölybúza 
magot és 50 dkg körüli „gyökér-
itató” elnevezésű gyökeresedést 
segí�tő tápanyagot. Beállí�tottuk 
a csemetét az E� szaki oldalt fi-
gyelve és eligazí�tva a magassá-
gát, hogy a fa oltása, (szemzés 
helye) a föld felszí�nére kerüljön 
kb. 5-10 cm-re. Ekkor meg-
szórtuk 20 dkg „sungit” ásvány 
porral. A gyökerek köré szórtuk 
a saját  komposztot, majd a gyö-
kerekhez a gödör ásáskor külön 
tett felszí�nről levett földet tet-
tük, amit kissé megtapostunk a 
gyökér körül, és ebbe a körbe 10 
liter Növények Vizét tartalmazó 
vizet öntöttünk, majd feltöltöt-
tük a talajszintig azzal a földdel 
amit a gödör aljáról szedtünk ki. 
Felülre a gödör aljáról kiszedett 
föld került. A gyümölcsfák fej-
lődését í�gy megalapozva Isten 
A� ldását kértük a fákra. A Növé-
nyek Vize eszenciát, mint kris-
tályon átszűrt gyógyí�tó vizet a 
következő alkalommal ismerte-
tem. Biró Ildi

csemperagasztók   szigetelések 
vakolatok   fugázók   szilikonok

Nyitvatartás:

H-P: 7:00 - 16:30

Címünk: 
Alsóörs 8226 Füredi utca 64. 
a 71-es út mellett

www.eppo.hu

+  3 6  3 0  2 4 5  4 3 8 1

eppobalatonkft@gmail.com

eppobalatonkft

BURKOLÓ ANYAGOK TÁRHÁZA
BALATON KFT.

Tisztelt Szülők!

A Kormány 368/2022. 
(IX. 29.) Korm. rende-
lete - 2022/2023. tanév 
rendjére alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabá-
lyokról - értelmében a 
munkatervünket az aláb-
biak szerint módosítjuk:

– őszi szünet nem lesz

– október 31-én és nov-
ember 1-én nem lesz ta-
nítás (ez nem jelent vál-
tozást)

– november 2-án (szer-
dán) tanítás nélküli mun-
kanap lesz (nem lesz ta-
nítás)

– november 3-án és 4-én 
(csütörtökön és pénte-
ken) normál tanítási na-
pok lesznek,

– a téli szünet előtti utol-
só tanítási nap: decem-
ber 21. szerda, a szünet 
utáni első tanítási nap: 
január 9. hétfő

– a tavaszi szünet előtti 
utolsó tanítási nap: áp-
rilis 5. szerda, a szünet 
utáni első tanítási nap: 
április 12. szerda.

– a tanév utolsó tanítási 
napja június 16. péntek.

Bízom benne, hogy a fen-
ti változásokkal, ősszel 
és tavasszal is jut idő 
pihenésre és töltődésre 
a gyermekek számára és 
az őszi szünetre tervezett 
programokat is meg tud-
ják valósítani a családok! 
Köszönöm a megértésü-
ket, együttműködésüket! 
Áldás, békesség!

Török Tamás
igazgató

Endrődi Sándor
Református Általános 

Iskola és Kézilabda
Utánpótlásközpont
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