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Török Tamás lett
az Endrődi Sándor Református Általános Iskola 
és Kézilabda Utánpótlásközpont új igazgatója

Negyvennégy év pedagógus szolgálat után nyugdíjba 
vonult Mészáros Károly alsóörsi iskolaigazgató, aki 18 
évig volt az intézmény vezetője. Az új igazgatóval Török 
Tamással beszélgettem.

– Mikor és kinek a hatására 
döntötte el, hogy a pedagó-
gus hivatást választja? Soha 
nem bánta meg?

– Már 12 éves koromban 
elhatároztam, hogy tanár 
szeretnék lenni. Az egyik 
barátomnak segí�tettem a le-
maradásait pótolni és meg-
jegyezte, hogy hasonlóan jól 
magyaráztam el az anyagot, 
mintha az órán vett volna 
részt, ez a dicséret meg-
határozó volt a hivatásom 
kiválasztásában. Emellett, 
szerencsésnek mondhatom 
magam, nagyon jó tanáraim 
voltak már az általános és a 
középiskolában is. Emlék-
szem, hogy az egyik megfi-
gyelésem az volt, hogy akik 
gyerekekkel foglalkoznak, 
azok sokáig fiatalosak tud-
nak maradni, ez is vonzóvá 
tette számomra a tanári hi-
vatást. A barátaimtól, taná-
raimtól kapott visszajelzé-
sek alapján pedig kaptam is 
talentumot a megszerzett 
tudás átadására. Későbbi 
tanulmányaimat már ennek 
a döntésnek megfelelően 
alakí�tottam és egyetemi ta-
nulmányaim után ebben a 
szakmában helyezkedtem 
el, és azóta is gyakorlom hi-
vatásomat. A döntésemet 
megbántam volna valaha? 
Természetesen vannak 
olyan helyzetek, amikor el-

gondolkodunk, hogy meg-
felelő helyen vagyunk-e, 
alkalmasak vagyunk-e, nem 
kereshetnénk e jobban csa-
ládfenntartóként, de alapve-
tően nem szeretek azon gon-
dolkodni, hogy „mi lett volna 
ha”, hiszem, hogy Isten most 
ezt a pályát látta nekem 
megfelelőnek és bí�zom ben-
ne, hogy egyértelműen fogja 
tudomásomra hozni azt is ha 
módosí�tanom kellene. 

– Alsóörs előtt hol dolgo-
zott? Hogyan emlékszik visz-
sza azokra az időkre?

– Már középiskoláskánt 
vállaltam egyéni és kiscso-
portos korrepetálásokat, 
felkészí�téseket, nagyon örül-
tem, amikor egy-egy isme-
rősnek, korombéli fiatalnak 
sikerült segí�tenem. Ezután 
két tanévben is óraadóként 
taní�thattam felnőtteket, 
nagy élmény volt fiatal, még 
egyetemistaként bemen-
ni, már dolgozó, középkorú 
embereknek órát tartani a 
tanterembe, ami megmaradt 
bennem, az a tisztelet és el-
fogadás, amivel ott fogadtak 
engem. Ezután a Budapest-
Fasori Református Kollégium 
munkatársa lettem, ami az 
első főállású munkahelyem 
lett. Rengeteget tanultam és 
fejlődtem itt, nem csak szak-
mailag, hanem emberileg is 
sokat kaptam az itteni kollé-

gáktól, a gyülekezettől. Na-
gyon hálás vagyok az itt töl-
tött évekért, barátságokért, 
kapcsolatokért. A családi éle-
tünket alapvetően meghatá-
rozó döntések és események 
történtek itt velünk, házas-
ság, gyermekáldás, csak hogy 
a legeket kiemeljem. Később 
úgy alakult, hogy a budapes-
ti igazgatóm, Horgos Vilmos 
a biatorbágyi református is-
kola vezetésének feladatát 
kapta meg és lehetőséget 
adott számomra, hogy he-
lyetteseként az intézményve-
zetés feladataiba is kipróbál-

hassam magam. Az itt töltött 
évek alatt sokat tanulhattam 
a vezetői feladatokról, azt 
gondolom, hogy sok tapasz-
talatot szereztem ezen a te-
rületen. Biatorbágyot nagyon 
megszerettük, otthonunknak 
éreztük hamar és nem csak 
a település miatt, hanem 
a kollégák, szülők körében 
is több baráti kapcsolattal 
is gazdagodtunk! Hiszem, 
hogy ezek a barátságok a 
földrajzi távolság ellenére is 
megmaradnak!

(folytatás a következő
oldalon)
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– Miként esett önre a vá-
lasztás? Milyen tervei vannak 
a jövőt illetően?

– Arról, hogy igazgatót ke-
resnek az alsóörsi iskolába, 
egy személyes beszélgetés 
során szereztem tudomást. 
A litéri igazgató úr, Gyenes 
Viktor ajánlására vettük fel a 
kapcsolatot dr. Kálmán Csa-
ba Nagytiszteletű Ú� rral, az 
iskola fenntartó gyülekeze-
tének lelkipásztorával. Több 
személyes találkozás, beszél-
getés után, a fenntartó által 
közzétett pályázati kií�rásnak 
megfelelően beadtam pályá-
zatomat az intézményveze-
tői pozí�cióra. A pályázatom 
elbí�rálása során lehetőséget 
kaptam a tantestület előtti 
bemutatkozásra, akik véle-
ményező szavazással támo-
gatták jelöltségemet. Ezután 
az Igazgatótanács előtt is be-
mutatkoztam, ahol szintén 
támogatták személyemet és 
pályázatomat. Végül a fenn-
tartó gyülekezet Presbitéri-
uma a beérkező pályázók és 
pályázatok ismeretében, ha-
tározatban döntött a szemé-
lyem és vezetői programom 
elfogadásáról, támogatásá-

ról, ami határozat alapján 
a miniszteri kinevezésem 
megtörténhetett.

– Hogyan fogadta a tantes-
tület? Kikéri a jövőben elődje, 
Mészáros Károly véleményét? 

– Azt gondolom, hogy 
szeretettel és tisztelettel, 
nyitottsággal fogadtak a 
kollégák. Az első taní�tási 
nap előtti napokban volt 
több alkalmunk, amikor ki-
csit kötetlenebb formában 
tudtunk találkozni, együtt 
lenni, abszolút pozití�v élmé-
nyekkel tértem haza ezekről 
a napokról. Örülök, hogy jól 
összeszokott, nagy gyakor-
lattal rendelkező, elhivatott 
kollégáim vannak, akik eddi-
gi tapasztalatom szerint nyi-
tottak az újra, a változásra 
is! Nem csak a munkámban, 
hanem magánemberként 
is szeretek beszélgetni és 
méginkább szeretek hallgat-
ni nagy tapasztalattal bí�ró 
embereket. Ezért is merem 
biztosra mondani, hogy Mé-
száros Károly igazgató úr vé-
leményét biztosan ki fogom 
kérni több olyan kérdés ese-
tén, amikor annak szükségét 
érzem.

Szerencsésnek mondha-
tom magam, mert továbbra 
is iskolánk dolgozója marad 
igazgató úr és ő is felaján-
lotta segí�tségét számomra, 
úgy gondolom, hogy nagyon 
jónak mondható az igazgató 
úr és köztem lévő kapcsolat 
és együttműködés!

– Mit vár a 2022-23-as tan-
évtől?

– Elsősorban szeretném 
minél inkább megismerni a 
kollégákat, diákokat, a helyi 
szokásokat, hagyományo-
kat. Reménységem, és szán-
dékom, hogy minél hatéko-
nyabb és közvetlenebb kap-
csolatot ápoljak és épí�tsek 
ki a község partnerintézmé-
nyeivel és dolgozóival, az öny-
kormányzattal, a szabadidős 
és kulturális intézmények 
vezetőivel. A fentiek mellett 
bí�zom benne, hogy a tanév-
ben elénk kerülő kihí�vások-
hoz és feladatokhoz kapok 
Istentől bölcsességet, meg-
felelő emberi segí�tőtársakat 
és erőt, legyen az rezsi, vagy 
gazdasági kérdés, nevelési és 
oktatási probléma, vagy em-
beri élethelyzetek kezelése! 
Bízok benne, hogy vezetőként 

hasznos és segítő tagja tudok 
lenni az itteni közösségnek!

– Mit lehet tudni a család-
járól?

– Feleségemmel, Dórival és 
két gyermekemmel Lizivel, 
aki 4,5 éves és Tomival, aki 
18 hónapos élünk együtt. 
Dóri védőnői és pedagógi-
ai asszisztens végzettséggel 
rendelkezik. Lizi az alsóörsi 
Napraforgó Ó� vodába, Tomi 
pedig a szintén helyi bölcső-
débe fog járni. Több, mint 10 
éve alkotunk egy párt fele-
ségemmel, akivel 2014-ben 
kötöttünk házasságot. 

– Amikor éppen nem dolgo-
zik, mivel tölti a szabadide-
jét? Van hobbija?

– A legtöbb szabadidőmet 
igyekszem a gyermekeim-
mel, családommal tölteni! 
Ez kirándulásokat, rokonlá-
togatásokat és itthoni közös 
játékokat jelent többnyire. 
Ezek mellett nagyon szeretek 
főzni, leginkább szabadban 
bográcsozni, grillezni, öröm-
mel készí�tek ételeket, főleg 
ha csatlakoznak hozzánk ba-
rátaink egy jóhangulatú va-
csorához, beszélgetéshez.

Szendi Péter

Új járványügyi eljárásrend
a köznevelési intézményekben 

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban közöljük a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala által továb-
bí�tott, köznevelési intézményekben alkalmazandó 
CÓVID-19 eljárásrendet, mely Dr. Müller Cecí�lia orszá-
gos tisztifőorvos asszony 2022.09.09. napján kiadott 
51473-1/2022/JIF ügyiratszámú tájékoztatója alapján 
készült.

Igazoltan CÓVID-19 fertőzött személy 7 napos elkü-
löní�tése szükséges, amelyet a továbbiakban is az egész-
ségügyi szolgálat tesz meg. Az elkülöní�tés időtartama le-
rövidí�thető, amennyiben a CÓVID-19 fertőzött az elkülö-
ní�tés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, 
akkor a tünetek kezdetétől számí�tott 5. napon antigén 

gyorstesztet végeztethet, és annak negatí�v eredménye 
esetén az elkülöní�tés feloldható. 

Igazolt CÓVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros 
kapcsolatba került, CÓVID-19 fertőzésre gyanús tünete-
ket nem mutató személy látogathatja - akár dolgozóként, 
akár tanulóként - a köznevelési intézményt. Az igazolt 
CÓVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus (potenci-
ális expozí�ció) időpontjától számí�tolt 5 napig köteles a 
szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Kérjük a fentiek szí�ves tudomásul vételét. Segí�tő 
együttműködését köszönjük.

Török Tamás
igazgató

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és 
Kézilabda-Utánpótlásközpont
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A testületi ülésről jelentjük…
Tisztelt Lakosság!
Lovas Község Ó� nkor-

mányzat Képviselő-testüle-
te augusztus hónapban két 
alkalommal ülésezett. Az au-
gusztus 19-i testületi ülésen 
Sárdi Máté alpolgármester 
tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet Fazekas Gábor Zol-
tán polgármester, valamint 
Mecsériné Róka Erzsébet 
HVB Elnök lemondásáról, 
valamint a korábbi évekhez 
hasonlóan az idei évben is 
döntött a testület a szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó vissza nem té-
rí�tendő költségvetési támo-
gatás iránti kérelem benyúj-
tásáról. A kedvezményezett 
települések a támogatásból 

vásárolt tűzifát 2023. február 
15-éig osztják ki a rászorulók 
részére.

Döntött továbbá a testület 
a Lovas, Petőfi utcai ví�zelve-
zető árok felújí�tásáról, va-
lamint a helyi rendeletek és 
szolgáltatási dí�jak felülvizs-
gálata keretében sor került 
a környezetvédelemről és a 
település rendjéről, a temető 
fenntartásáról és működé-
si rendjéről, továbbá Lovas 
Község Ó� nkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló önkormányzati 
rendeletek módosí�tására is. 
Az iskolakezdési támogatás 
iránti kérelmek beérkezése 
folyamatos, melyeknek elbí�-
rálására a 2022. szeptember 

28. napjára tervezett rendes 
testületi ülés keretében fog 
sor kerülni.

Augusztus hónapban sor 
került további HVB tagok 
megválasztására, melynek 
eredményeképpen a 2022. 
november 6. napjára kitű-
zött időközi polgármester-
választás ideje alatt a lovasi 
Helyi Választási Bizottság 
már újonnan megválasztott 
elnökével és tagjaival látja el 
feladatait.

Az országos népszámlálás 
lebonyolí�tására az ország töb-
bi településéhez hasonlóan 
Lovas községben is 2022. ok-
tóber 1. és november 28. kö-
zött kerül sor. Azokat a lako-
sokat, akik 2022. október 17. 

napjáig nem teljesí�tik online 
adatszolgáltatási kötelezett-
ségüket, 2022. október 17. és 
november 20. között számlá-
lóbiztosok fogják felkeresni 
lakóhelyén, a kérdőí�v-kitöltés 
személyes interjú formájában 
történő teljesí�tése céljából. A 
népszámlálás lebonyolí�tása 
és a számlálóbiztosok munká-
jának idejére szí�ves türelmü-
ket és segí�tő együttműködé-
süket előre is köszönjük.

Tisztelettel:
Buschné

dr. Csomai Gabriella
aljegyző

Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége

Tájékoztató a 019/7 hrsz-ú (volt TSZ major)
területén épülő turisztikai célú beruházásról

Tisztelt lovasi lakosok!
Engedjék meg, hogy rövi-

den felvázoljam és tájékoz-
tassam azokat is, akik nem 
vettek részt a lakossági 
fórumon, illetve a valós té-
nyeket is szeretném leírni 
az interneten terjengő állí-
tásokkal szemben.

Fontos kihangsúlyozni, 
hogy a lakossági tájékoztató 
jelentősége nem az volt, hogy 
mi itt élők szeretnénk-e ezt 
a beruházást vagy nem sze-
retnénk. Ez a 019/7 hrsz-ú 
3,2 hektáros terület nem az 
önkormányzat tulajdonában 
van. Ennek a területnek a 
rendezési tervben levő beso-
rolása Gksz2 jelű (gazdasági, 
kereskedelmi és szolgáltató), 
ami azt jelenti, hogy ipari és 
turisztikai célú beruházáso-
kat engedélyez 20%-os be-
épí�thetőséggel. Ez a terület a 
2012- es legutóbbi rendezési 
terv felülvizsgálatakor került 
ebbe az övezeti besorolásba, 
az új rendezési terv felülvizs-
gálata jelenleg is folyamatban 
van az új jogszabályi követel-

ményeknek megfelelően (ezt 
10 évente kötelező felülvizs-
gálni). Várhatóan 2024-re ké-
szül el az új településrendezé-
si terv. Azt is fontos kihangsú-
lyozni, hogy az engedélyeket 
nem az önkormányzat adja 
ki, hanem a megfelelő hatósá-
gok, az önkormányzattól eb-
ben az esetben településképi 
véleményt kell kérni, amit a 
településképi rendeletnek 
megfelelően kell kiadni. Te-
hát a rendezési tervünkben 
meghatározottaknak megfet-
lel az oda tervezett turiszti-
kai komplexum. Az, hogy ez 
a nagyságrendű beruházás 
túlzó-e egy Lovas méretű 
településnek, erről minden-
kinek más a véleménye és 
reggelig lehetne vitázni ezen 
a kérdésen, de hangsúlyozom 
még egyszer, hogy a rendezé-
si tervünkben foglaltaknak, 
amit a település önkormány-
zata határozott meg 10 éve, 
ez megfelel. Az előzmények-
ről is szeretnék pár sort í�rni, 
amikor beérkezett hozzánk a 
településképi véleménykérés 

és értesültünk a beruházás-
ról, akkor a képviselő testü-
let egyöntetűen elhatározta, 
hogy vezessünk be változta-
tási tilalmat erre a területre 
és amí�g nincs meg az új ren-
dezési tervünk, addig ne en-
gedjük ennek a területnek a 
beépí�tését. Ez í�gy is történt, 
rendkí�vüli testületi ülésen 
megszavaztuk a változtatási 
tilalmat, de az épí�ttetők már 
benyújtották az épí�tési en-
gedély kérelmüket az épí�tés-
ügyi hatósághoz, í�gy mivel ez 
már folyamatban levő ügynek 
számí�t, rájuk nem vonatko-
zik a változtatási tilalom. 
Csak összehasonlí�tásképp 
a szomszédos Paloznakon a 
változtatási tilalom bevezeté-
se napján 8 épí�tési engedély 
kérelmet nyújtottak be. Tehát 
az önkormányzat egyáltalán 
nincs kedvező helyzetben, 
í�gy az az álláspontunk, hogy 
mielőtt megkapják az enge-
délyeket az épí�téshez, előtte 
tájékoztassák az itt élőket 
a beruházásról, előnyeiről, 
hátrányairól és a lakosok 

véleményeit, problémáit, 
aggályait tiszteletben tartva 
és lehetőleg együttműködve 
történjen a kivitelezés. Ezért 
hoztuk létre a lakossági fóru-
mot is. 

Több lakos által is emlí�tett 
probléma a Fő utcai forga-
lomnövekedés volt. Szeret-
ném jelezni, hogy felvettem 
a kapcsolatot a Magyar Közút 
Veszprém Megyei Igazgató-
ságával és helyszí�ni bejárást 
kezdeményeztem a Fő utca 
és a Balatoni utca forgalmá-
val kapcsolatosan. Azt is sze-
retném kérni, hogy amennyi-
ben bárkinek kérdése vagy 
észrevétele van ezzel kapcso-
latosan vagy bármi mással, 
ami a települést érinti, akkor 
ne a Facebookra í�rjanak va-
lós vagy valótlan sérelmeket, 
hanem az önkormányzat hi-
vatalos cí�mére, vagy keres-
senek meg személyesen és 
tájékoztatást fogok nyújtani 
mindenki számára.

Tisztelettel: 
Sárdi Máté

alpolgármester
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Lovas Község Helyi Választási Bizottsága
8228 Lovas, Fő utca 8.

Lovas Község Helyi Választási Bizottságának
13/2022. (VIII. 08.) számú határozata

Lovas Község Helyi Választási Bi-
zottsága a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény (a további-
akban: Ve.) 11. § (1) bekezdésében és 
302.§ -ában biztosí�tott hatáskörében 
eljárva Lovas községben a polgármes-
ter időközi választását

2022. november 6.
(vasárnap) 

napjára tűzi ki.

A Lovasi Helyi Választási Bizottság 
a polgármester időközi választásá-
ra vonatkozó naptár szerinti eljárási 
határidőket a határozat 1. melléklete 
szerint állapí�tja meg.

A Lovasi Helyi Választási Bizottság 
elrendeli jelen határozatnak Lovas 
Község Ó� nkormányzata hirdetőtáblá-
ján (8228 Lovas, Fő utca 8.) és Lovas 
Község Ó� nkormányzat honlapján tör-
ténő közzétételét. (www.lovas.hu)

A Lovasi Helyi Választási Bizottság 
elrendeli a határozat azonnali meg-
küldését a Nemzeti Választási Iroda 
Elnöke, valamint a Területi Választási 
Iroda Vezetője részére. A határozat el-
len annak meghozatalától számí�tott 3 
(három) napon belül az ügyben érin-
tett természetes vagy jogi személy, 
jogi személyiség nélküli szervezet 
személyesen, levélben, telefaxon vagy 
elektronikus levélben a Veszprém Me-
gyei Területi Választási Bizottsághoz 
cí�mzett fellebbezést nyújthat be. A 
fellebbezést a Lovasi Helyi Választási 
Bizottsághoz (8228 Lovas, Fő utca 8.) 
kell benyújtani úgy, hogy legkésőbb 
2022. augusztus 11. napján 16:00 
óráig megérkezzen. A fellebbezés sze-
mélyesen, postai úton vagy elektroni-
kus levélben (onkormanyzat@lovas.
hu) is benyújtható.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
a) a Ve. 223. § (3) bekezdése szerin-

ti alapját;
b) a kérelmező nevét, lakcí�mét/

székhelyét, és – ha a lakcí�métől/szék-
helyétől eltér – postai értesí�tési cí�-
mét;

c) a kérelmező személyi azonosí�tó-
ját, illetve, ha a külföldön élő, magyar-
országi lakcí�mmel nem rendelkező 
választópolgár nem rendelkezik sze-
mélyi azonosí�tóval, a személyazonos-
ságát igazoló igazolványának tí�pusát 
és számát, vagy jelölő szervezet vagy 
más szervezet esetében a bí�rósági 
nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezésben új tényekre és bi-
zonyí�tékokra is lehet hivatkozni. A 
fellebbezés benyújtására irányadó 
határidő jogvesztő. A fellebbezési el-
járás illetékmentes.

INDOKOLÁS
Fazekas Gábor Zoltán, Lovas Köz-

ség Ó� nkormányzat Polgármestere a 
Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Mötv.) 69. § 
(2) bekezdése alapján 2022. július 
27. napján benyújtott, képviselő-tes-
tülethez cí�mzett határozatával 2022. 
augusztus 7-i hatállyal polgármesteri 
tisztségéről lemondott. Az Mötv. 69. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján a pol-
gármester megbí�zatása a polgármes-
teri tisztségről történő lemondással 
megszűnik.

Mindezekre tekintettel indokolt az 
időközi választás kitűzése.

A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 302. § értelmében a települési 
önkormányzati képviselők és a pol-
gármester időközi választását a he-
lyi választási bizottság tűzi ki. A Ve. 
6.§ (1) bekezdése értelmében a vá-
lasztást úgy kell kitűzni, hogy a ma-

gyarországi szavazás napja a kitűzés 
napját (2022. augusztus 8.) követő 
hetvenedik (2022. október 17.) és ki-
lencvenedik (2022. november 6.) nap 
közé essen.

A Ve. 6. § (2)-(3) bekezdései értel-
mében: „A szavazást vasárnap kell 
megtartani. A szavazás napja nem es-
het a munka törvénykönyve szerinti 
munkaszüneti napra, továbbá húsvét- 
vagy pünkösdvasárnapra.”

Mindezekre tekintettel a Lovasi 
Helyi Választási Bizottság a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgár-
mester időközi választását 13/2022. 
(VIII.08.) HVB határozatával 2022. 
november 6. (vasárnap) napjára tűzte 
ki. A Lovasi Helyi Választási Bizottság 
a hivatkozott törvényi rendelkezé-
sek figyelembevételével a rendelkező 
részben foglaltak szerint határozott, 
és a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármester időközi választásá-
ra vonatkozó naptár szerinti eljárási 
határidőket a határozat 1. melléklete 
szerint állapí�totta meg.

A Helyi Választási Bizottság hatás-
körét a Ve. 11. § (1) bekezdése és 302. 
§ -a állapí�tja meg. A határozat a Ve. hi-
vatkozott jogszabályi rendelkezésein, 
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 
Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, a 221. 
§ (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) 
bekezdésein, a 224. § (1) - (4) bekez-
désein, a 225. §-án, valamint a 307/P. 
§ (2) bekezdés c) pontján alapul. Az 
illetékmentességről szóló tájékozta-
tás az illetékekről szóló 1990. XCIII. 
törvény 56. § (1) bekezdésén alapul, 
figyelemmel e törvény 2. melléklet 
XIII. Egyéb 8. pontjára.

Lovas, 2022. augusztus 8.

Mecsériné Róka Erzsébet
Helyi Választási Bizottság Elnöke
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TÁJÉKOZTATÁS
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meg-

határozásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. ren-
delet 2022. szeptember 10-től hatályos rendelkezései 
értelmében, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek 
nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb 
négy önálló, lakás rendeltetési egység található, a te-
lepülési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon 
belül hatósági bizonyí�tványt állí�t ki a lakás rendelte-
tési egységek számáról.

Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogsza-
bályban meghatározott, a rendeltetési egységek szá-
mára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem 
veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizo-
nyí�tvány kiadása során az épí�tmény jogszerű haszná-
latát vélelmezi, a hatósági bizonyí�tvány kiállí�tására 
irányuló eljárásban fellebbezésnek nincs helye.

A kérelmet a mellékelt formanyomtatványon sze-
mélyesen a 8228 Lovas, Fő utca 8. szám alatt, postai 
úton, vagy személyesen benyújtva, illetőleg hivatali 
kapun keresztül lehet benyújtani.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mel-
lékelni:

1.  A rendeltetési egységek legalább egyszerű alap-
rajzát, melyből az egyes rendeltetési egységek (la-
kások) funkciója egyértelműen megállapí�tható

2.  A rendeltetési egységekről készült fotódokumen-
tációt.

Felhí�vom minden kérelmező figyelmét, hogy a ható-
sági bizonyí�tvány csak akkor kerül kiállí�tásra (8 na-
pon belül), ha az önálló rendeltetési egységek (laká-
sok) megfelelnek az országos településrendezési és 
épí�tési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 105. §-a szerinti követelményeknek:

„A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgá-
ló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyisé-
geit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (kony-
ha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, 
mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (elő-
szoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és 
tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, ház-

tartási helyiség stb.) úgy kell kialakí�tani, hogy azok 
együttesen tegyék lehetővé

a)  a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenysé-
gek folytatását,

b)  a főzést, mosogatást és az étkezést,
c)  a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d)  az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tá-

rolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-
tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, 
mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, 
lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszá-
moknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2)  A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen ter-
mészetes megvilágí�tású és szellőzésű, fűthető, 
huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 
8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely le-
hetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelem-
szerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz 
kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3)  A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű la-
kás legalább egy lakószobája hasznos alapterü-
letének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és 
a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületé-
be nem számí�tható be a főző és az étkező funk-
ció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész 
hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószo-
ba légterével közös.

(4)  A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg 
minden helyiségben a rendeltetésének megfe-
lelő szellőzést, természetes megvilágí�tást biz-
tosí�tani kell.”

Felhí�vom továbbá a figyelmet, hogy a kiállí�tott ha-
tósági bizonyí�tvány az ingatlan-nyilvántartásban tör-
ténő átvezetésre nem használható fel, a kiállí�tott ha-
tósági bizonyí�tvány a helyi épí�tési szabályzatnak való 
megfelelést nem igazolja. A szabálytalanul kialakí�tott 
önálló rendeltetési egységek, a kiadott hatósági bizo-
nyí�tványtól függetlenül településképi kötelezési eljá-
rást vonhatnak maguk után!

Báró Béla jegyző nevében és megbízásából
tisztelettel:

Buschné dr. Csomai Gabriella
aljegyző

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége



6 Lovasi Hírek

KÉRELEM

hatósági bizonyí�tvány kiállí�tása iránt a 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 7/A. § szerint

az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatosan igénybe vehető kedvezményre

Alulí�rott

neve: .........................................................................................................................................................................................................

cí�me: .........................................................................................................................................................................................................

anyja neve: .............................................................................................................................................................................................

születési helye, ideje: .........................................................................................................................................................................

elérhetősége (telefon, e-mail): ......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

mint a 2008. évi XL. törvény 3. § 47. pontja szerint minősülő lakossági fogyasztó,

egyetemes szolgáltató (pl. E.ÓN): ................................................................................................................................................

felhasználó azonosí�tó száma: ........................................................................................................................................................

felhasználási hely cí�me, helyrajzi száma: .................................................................................................................................

büntetőjogi és kártérí�tési felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti felhasználási helyen, mint 

társasháznak és lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül a lakás rendeltetési egységek szá-

ma: ………………… darab

Lovas, 2022. .........................................................

 ......................................................................................

 kérelmező aláí�rása
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Új közművelődési és könyvtáros munkatárs
Lovas Község Önkormányzatának képviselő testülete 

pályázatot írt ki közművelődési és könyvtáros állás be-
töltésére még augusztus elején. Négy jelentkező közül 
kellett kiválasztani az új munkatársat.

A képviselő testület Király Anita személye mellett döntött. 
Fontos feltétele volt az állás betöltésének, hogy megfelelő 
végzettséggel kell rendelkezni és előnyt jelentett a szakmai 
tapasztalat, í�gy szeptember 1-től már Anita látja el a könyvk-
tári és a szervezési feladatokat egyaránt. Forduljanak hozzá 
bizalommal. 

Elődje, Magócsi Andrea, több éven keresztül töltötte be 
ezt a munkakört, munkájához számos sikeres program és 
rendezvény köthető, amivel hozzájárult Lovas kulturális 
életéhez. Köszönettel és hálával tartozunk neki az eddigi 
munkájáért, további munkájához sok sikert és jó egészsé-
get kí�vánunk. 

Könyvtárral kapcsolatos hí�r, hogy pályázati forrásból fo-
lyamatban van a beszerzése több könyvtári bútornak (asz-
talok, székek, szekrények) és továbbá számí�tástechnikai 
eszközök is beszerzésre kerülnek, illetve a faluház megúju-
lásával párhuzamosan a könyvtár helyiségei is felújí�tásra 
kerülnek.

Változott a könyvtár nyitvatartási rendje: 

Hétfő 16:00 – 18:00;

Szerda 15:00 – 19:00;

Péntek 8:00 – 12:00

Elérhetőség: konyvtar@lovas.hu Tel.: +36 87/575-083

Sárdi Máté 
alpolgármester
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Tanévnyitó 2022
Kedves Gyerekek, Szülők, 

Kollégák, kedves Vendége-
ink! Szeretettel köszöntök 
Mindenkit iskolánk tanév-
nyitó ünnepségén!

Külön tisztelettel köszön-
töm: Fenntartó Gyülekeze-
tünk Presbitereit, dr. Kálmán 
Csaba Nagytiszteletű Úrat, 
Gyülekezetünk lelkipásztorát, 
Hebling Zsoltot Alsóörs pol-
gármesterét, gyülekezetünk 
főgondnokát, Dienes Károly 
lovasi gondnok urat, Főtisz-
teletű Berkes Péter plébános 
urat, Simon Róbert lovasi kép-
viselő, és Ferenczy Gábor al-
sóörsi alpolgármester urakat, 
Csiszárné Huszár Judit óvo-
dai intézményvezetőt, illetve 
Kálmánfi Gábort az alsóörsi 
Eötvös Károly Művelődési Ház 
és Könyvtár vezetőjét!

A napokban, a mai napra 
készülve olvastam egy cikket, 
miszerint az a legjobb tanév-
nyitó beszéd, amit nem mon-
danak el… Hát, úgy tűnik ez 
nem ilyen lesz, de igyekszem 
rövid, mégis tartalmas gondo-
latokat megosztani a követke-
zőkben! Kiemelet szeretettel 
köszöntöm elsős diákjainkat, 
akik - velem együtt - , most 
először vesznek részt az is-

kola tanévnyitó ünnepségén, 
illetve a végzős, 8.os diáko-
kat is, akik számára szintén 
különleges ez az alkalom, ez 
lesz az utolsó tanév számuk-
ra az alsóörsi iskolában. Az 
előzőeken túl, mindannyiunk 
számára szeretném emelni az 
ünnep örömét, ugyanis Alsó-
örs községe 750 éves, iskolánk 
pedig idén 10. éve református 
fenntartású intézmény. Mind-
két jubileumról fogunk még a 
tanév során hallani!

Röviden bemutatkoznék, 
mivel a szülőkkel, diákokkal 
most találkozok először. Török 
Tamás vagyok, informatika-
matematika szakos tanár, kö-
zel 20 éve taní�tok valamilyen 
formában, 10 éve foglalkozom 
általános iskolás gyermekek-
kel, mely évek során volt lehe-
tőségem az intézményvezetés 
feladataiban is kipróbálni ma-
gam!

Alsóörsre, közel egy hónap-
ja költöztünk feleségemmel és 
a 4,5 éves kislányommal, illet-
ve a 18 hónapos fiammal. Re-
ménységem, hogy Isten azért 
hí�vott erre a feladatra, mert az 
itteni közösség javára fogom 
tudni fordí�tani eddig megszer-
zett tudásomat és tapasztala-
tomat! Ennek megvalósí�tása 
érdekében, kérem minden 
kedves résztvevő bizalmát és 
segí�tségét! Bí�zok benne, hogy 
a nyár folyamán mindenki tu-
dott töltődni, pihenni és ki-ki 
a maga habitusának megfele-
lően várakozva tekint a tan-
évkezdésre és az ezzel járó 
feladatokra, kihí�vásokra.

A nevelőstestület alakuló 
értekezletén is elhangzott Igét 

szeretném megosztani Jere-
miás könyvéből, a 29 rész, 11. 
versét: „Mert csak én tudom, 
mi a tervem veletek – í�gy szól 
az Ú� r –: békességet és nem 
romlást tervezek, és remény-
teljes jövőt adok nektek.” (Je-
remiás 29,11). Azt gondolom, 
hogy ez is egy olyan í�géret a 
Szent I�rásból, melyre, ha hit-
tel és bizalommal tekintünk, 
komoly megnyugvást adhat 
számunkra! Jöhetnek fel-
adatok, kihí�vások, még akár 
nehézségek, vagy komoly ne-
hézségek is, ha hisszük, hogy 
a Teremtő reményteljes jövőt 
szán nekünk, akkor ezekre a 
dolgokra is tekinthetünk meg-
felelő nyugalommal és bizako-
dással! Miért is mondom eze-
ket, új tanév, új feladatok, új 
kihí�vások és teendők várnak 
mindannyiunkra, ilyen hely-
zetben elengedhetetlen, hogy 
megfelelő támaszunk legyen, 
kí�vánom mindenkinek, hogy 
elsősorban Isten igéje legyen 
az, amire támaszkodunk az év 
során!

Ú� j tanév, változások: a leg-
szembetűnőbb változás talán 
az, hogy nem Karcsi bácsi áll 
itt, hanem én, de nyugalom! 
Mészáros Károly igazgató úr 
velünk marad, a Kézilabda 
Útánpótlásközpont szakta-
nácsadójaként, aktí�v részese 
lesz iskolánk mindennapja-
inak. Itt ragadnám meg az 
alkalmat, hogy gratuláljak 
igazgató úrnak, aki augusztus 
27-én Hódmezővásárhelyen 
az Órszágos Református Tan-
évnyitó Ú� nnepségen átvette a 
25 éve alapí�tott, a református 
iskolaügyért végzett áldoza-

tos munkáért adományozható 
egyik legní�vósabb elismerést, 
az Imre Sándor dí�jat. Spor-
tos párhuzammal élve, Karcsi 
bácsi magasra tetette a lécet! 
Igyekszem méltó utódja lenni, 
az ő munkáját megköszönve, 
életére égészségére Isten ál-
dását kérem!

Elköszönt iskolánktól Ko-
vácsné Miskei Tünde, akinek 
köszönjük az elmúlt évek 
munkáját! Az alábbi óraadók 
korábbi munkáját szintén 
köszönjük, de idén ők sem 
vesznek részt az iskolai élet-
ben: Móczkiné Barcsa Gizella, 
Antal A� gnes, Vajcs Márton, 
Mészárosné Pór Edit. Dr. Ko-
vácsné Zsargó Csilla kolléga-
nőnk idén sajnos szintén nem 
fog köztünk dolgozni. Minden 
távollévő munkatárs életére 
áldást kérünk! Ú� j kollégaként 
köszöntöm: Makkos Esztert, a 
3. osztály osztályfőnökeként, 
Borna Brigittát és Novák Fran-
ciskát, taní�tóként, Farsang-
Törös Krisztinát óraadó ének 
tanárként, Kelemen Szilviát 
pedig óraadó német tanár-
ként! Idén 141 gyermekkel 
indul el a tanév. Az elsős osz-
tályunkban 17 bátor és ügyes 
diák kezdi el iskolai éveit és ki-
emelném azt a 8 diákot is, akik 
fiatal koruk ellenére bátrak és 
elég eltökéltek ahhoz, hogy 
céljaik elérése érdekében ott-
honuktól, szüleiktől távol, az 
iskola kollégiumában folytas-
sák tanulmányaikat és sport 
pályafutásukat, nektek is sok 
sikert és örömöt kí�vánok a kö-
vetkező időszakra!

Látványos változás még az 
iskolánkban végzett munkák 
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részeredménye, eredménye, 
új parkolóhelyek, új szigetelés, 
új ablakok, korszerűbb fűtési 
rendszer, ezek azok a változá-
sok, melyeket az önkormány-
zattal közös pályázat során 
kaphatunk meg, ezen pozití�-
vumok megszerzése azonban 
a tanév elején rugalmasságot, 
külön óvatosságot és figyel-
met igényel tőlünk, mivel egy 
darabig még épí�tési terület 
lesz iskolánk egy része!

Köszönöm a szülőknek, 
hogy ránk bí�zták gyerme-
keiket, a tantestületet egyre 
inkább megismerve hiszem, 
hogy ez egy jó döntés volt 
és í�gérem, hogy kollégáim-
mal azon leszünk, hogy ezt a 
bizalmat megszolgáljuk! Kí�-
vánok mindenkinek sikeres, 

hatékony, örömteli tanévet, 
az újaknak, - diákoknak, kollé-
gáknak, családoknak - sikeres 
beilleszkedést, a végzős diák-
jainknak pedig sikeres felvé-
telit!

Kedves Diákok, Szülők, Kol-
légák, kedves Vendégeink! 
Ezennel a 2022/2023-as tan-
évet megnyitom! Beszédem 
végén néhány technikai jel-
legű információt is megosz-
tanék. Holnap, szeptember 
1-én a gyermekeket az iskola 
udvarra, 7.45-re várjuk, együtt 
fogunk az AMFI-ba kimenni, 
ahol egy lelkileg is tartalmas, 
játékos délelőttön veszünk 
részt, ebédre érkezünk visz-
sza, ebéd után köszönettel 
vesszük, ha azok, akik tehetik 
haza engedik, viszik gyerme-

küket. Eső esetén a gyermeke-
ket a sportcsarnokba várjuk. 
Ebéd után eső esetén a sport-
csarnoknál, egyéb esetben az 
iskolától tudják a gyermeke-
ket hazavinni. Pénteken már 
az iskolában leszünk, de ebéd 
után szintén kérjük a szülő-
ket, hogy lehetőségeikhez 
mérten biztosí�tsák a korábbi 
hazaindulást. Az itt maradó 
gyermekeknek közös, össze-
vont felügyeletet biztosí�tunk, 
minderre a felújí�tási munkánk 
minél hatékonyabb folytatása 
miatt van szükség. Hétfőtől a 
körülményekhez képest nor-
mál rendben várjuk a gyer-
mekeket, ezen a napon lesz a 
tankönyvosztás. Kérjük a szü-
lőket, hogy a korábban már 
megszokott módon gyerme-

küket csak az ajtóig kí�sérjék, 
az iskola épületébe ne jöjjenek 
be, csak előre egyeztetett és 
indokolt esetben, köszönjük, 
ha ezzel is segí�tik a munkán-
kat! Jelzem, hogy az idei évtől 
a digitális napló rendszerét 
cserélni fogjuk a KRE� TA rend-
szerre, az átállással kapcsolat-
ban türelmüket kérjük, a rész-
letekkel később fogjuk önöket 
keresni, a helyzet sajátossá-
ga, hogy ez akár 3-4 hetet is 
igénybe vehet. A változás min-
den református intézményt 
érint.

Török Tamás
igazgató

Endrődi Sándor Református 
Általános Iskola és Kézilabda 

Utánpótlásközpont
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Könyvbemutató és emlékezés
a kommunizmus áldozataira

A Magyar Vidék Orszá-
gos 56-os Szervezet és a 
Stefanovszky-ház szerve-
zésében mutatták be pén-
teken vitéz Molnár József 
56-os szabadságharcos, 
a kommunista diktatúra 
börtöneiben 14 évet ra-
boskodó egykori politikai 
elítélt életútjáról szóló 
könyvet.

A „Nehéz idők rögös útján” 
cí�mű kötet szerzőjét, lapunk 
munkatársát, Szijártó János 
újságí�rót és a vendégeket 
a házigazdák nevében Pin-
tér Kornél, a Magyar Vidék 
Órszágos 56-os Szervezet 
országos elnöke köszön-
tötte, s egyben bemutat-
ta a helyszí�nként szolgáló 
Stefanovszky-ház tulajdono-
sát, Kovács Mária Györgyit. 
A hölgy néhai Lovasi Jenő 

magyar királyi főhadnagy, 
az 56-os nemzeti forradalmi 
bizottság elnöke és felesé-
ge Stefanovszky Magdolna 
unokája, aki a rossz állapo-
tú, egykori családi ingatlant 
visszavásárolta és megkezd-
te annak helyreállí�tását. 
Mint megtudtuk, a nagyszü-
lők a diktatúra áldozataivá 
váltak 1956 után, és Kovács 
Mária Györgyi a ház rendbe 
hozásán túl az ő emléküket 
is példás módon őrzi, ápolja.

A könyvbemutatón a 
résztvevők előbb megte-
kintették Vitéz Molnár Jó-
zsef rövid videó-üzenetét, 
amelyet Szijártó János ké-
szí�tett vele otthonában, 
mivel a 93 esztendős Jóska 
bácsi egészsége nem tette 
lehetővé az utazást. Pintér 
Kornél a beszélgetés indí�-
tásaként elmondta, hogy a 

Szabadságharcosokért Köz-
alapí�tvány támogatásával 
megszervezett könyvbe-
mutatóval is tisztelegnek 
a kommunista diktatúra 
áldozatainak emléke előtt. 
A vendégek ezután a kötet 
elkészí�tésének előzményei-
ről, körülményeiről hallhat-
tak Szijártó Jánostól, illetve 
az abban leí�rt életút egy 
részébe is betekintést nyer-
hettek. Amint elhangzott, a 
kommunista rendszer nem 
csak szabadságától fosztot-
ta meg tizennégy hosszú 
évre, hanem első szerelmé-
től, Psota Iréntől is. Megélte, 
látta, saját bőrén érzékelte a 
véres bosszút, a szenvedést, 
az emberi aljasságot, az 
ávósok rémuralmát, amely 
még 1987-ben is mozgat-
ta a szálakat a háttérből, s 
rettegésben tartotta azokat, 

akik másként gondolkodtak. 
A „forradalmiság”, mindig 
is sokba került annak, aki 
igazságérzete miatt szembe-
fordult az elnyomással, s az 
esetleges későbbi erkölcsi 
győzelem sem adott feltétle-
nül megnyugvást. Nem hozta 
vissza azt, ami elveszett. Jós-
ka bácsinak a gyermekkora 
veszett el a II. világháború-
ban, amikor tizenhat évesen 
fegyverrel kellett édesanyját 
megóvnia, majd 56-ban a 
haza szabadságáért állt ki, 
amit börtönnel „honoráltak”.

A könyvbemutatón Juhász 
Antal Fábos György Apáról 
fiúra cí�mű versét szavalta el, 
a szép, zenés részeket az Ú� j 
Idők Akusztik zenekar (Szi-
jártó János, Fazekas A� dám, 
Czilli Dániel) biztosí�totta.

Juhász-Léhi István (Napló)
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Milyen jövő vár a Balaton-felvidékre?
Átfogó kiadvány jelenik meg a régió trendjeiről,

közösségeiről és jövőképéről

„Gasztromigráció, szőrdi-
lemma, proaktív turizmus, 
innovatív beköltözők. A Ba-
laton-felvidékről alkotott 
sztereotip elképzeléseket 
szeretnénk megváltoztatni 
azzal, hogy megkeressük, 
összegyűjtjük és megmutat-
juk, melyek azok a régi és új 
értékek, gyakorlatok, élet-
módmintázatok, amelyek 
az itt élő lakosság és a tájat 
megismerni vágyó látogatók 
fenntartható és valós igénye-
ire épülnek.”

(„A Balaton-felvidék jövőké-
pe” – bevezető)

Szeptember 16-án egy nyil-
vános könyvbemutató kere-
tében megismerhették az ér-
deklődők a Márffy Házban a 
TA� JTE� KA kiadványát, „A Bala-
ton-felvidék jövőképé”-t. A fél-
éves kutatást a KE� K – Kortárs 
E� pí�tészeti Központ urbanistái 
és épí�tészei indí�tották 2021 
őszén. A 71-es és 77-es főutak 
közötti 40 települést vizsgálva 
több mint 400 jó gyakorlatot 

gyűjtöttek több száz személyes 
interjú után, melyekből már 
egy 82 elemű adatbázist is köz-
zétettek. Ezek a fenntartható, 
innovatí�v kezdeményezések 
helyiek, látogatók és az ország 
bármely területén vállalkozók 
számára tanulsággal szolgál-
hatnak, és elérhetőek a TA� JTE� -
KA honlapjáról.

A TA� JTE� KA a KE� K kétéves 
projektje, a Veszprém-Balaton 
2023 Európa Kulturális Fővá-
rosa program keretében valósul 
meg. 2021-2023 között vizsgál-
ja a Balaton-felvidék intelligens 
tájhasználatát, oszt meg gya-
korlati tanácsokat, segí�ti a régió 
innovatí�v kezdeményezéseit és 
szervez nyilvános eseménye-
ket. Ennek megalapozása volt 
a kutatás, amelyből egy három-
részes eszköztárat publikálnak 
2022-2023-ban. Az eszköztár 
első eleme a szeptemberben 
megjelenő „A Balaton-felvidék 
jövőképe”.

A kiadványban részletesen 
vizsgálják a régióban hagyomá-
nyos, ugyanakkor keveset elem-

zett őslakos-bebí�ró-gyüttment 
viszonyokat, a csoportok közötti 
konfliktusokat és az együttmű-
ködés lehetőségeit. De kiemelt 
figyelmet kap a csendes és a 
proaktí�v turizmus szerepe, az 
organikus gazdálkodás bukta-
tói, jó példái és jövője, valamint 
a rövid ellátási láncok fontos-
sága is. A jövőkép és a trendek 
feltérképezése mellett megis-
merhetjük a múlt hatását is a 
jelen folyamataira: hogy hogyan 
alakult át az idők során az a 
társadalmi, gazdasági közeg, és 
velük együtt az életmód, amely 
művelte és fenntartotta ezt a tá-
jat. A kutatók számos meglepő, a 
sztereotí�piáktól eltérő tapaszta-
latot is szereztek, melyeket szin-
tén részletesen ismertetnek.

A könyv témakörök és elem-
zési szempontok szerint rende-
zett fejezeteit esettanulmányok 
egészí�tik ki, amelyek egy, a ré-
gióban fellelhető jó gyakorlatot 
mutatnak be. Az ismertetett 
konfliktusok, történeti áttekin-
tés, példák és trendek mentén 
a szerzők szcenáriókat is felvá-

zolnak a térség jövőjét illetően. 
A háromrészes eszköztárral a 
kutatók kiemelt célja, hogy a Ba-
laton-felvidéken élő és dolgozó 
közösségek számára közép- és 
hosszútávú lehetőségeket mu-
tassanak egy fenntarthatóbb 
kultúrtáj kialakí�tásához. A most 
megjelenő kiadvány hasznos 
lehet mindenki számára, aki a 
régióhoz kötődik, szeretné mé-
lyebben megismerni a Balaton-
felvidéket, vagy szeretne egy-
szerre élhető és innovatí�v mó-
dokat találni a vállalkozásra, kö-
zösségépí�tésre, aktí�v életmódra 
az ország bármely területén.

A könyvről szóló szakmai be-
szélgetést Pecha Kucha követte, 
amely során a Balaton-felvidék 
izgalmas projektjeinek vezetői, 
kutatói, vállalkozói és szakem-
berei osztották meg tapaszta-
lataikat. A rendezvény során 
mindenki beszerezhette a saját 
ingyenes példányát a kiadvány-
ból, és az eseményt záró foga-
dáson is részt vehetett. 

Szendi Péter
(Fotó: Sivák Zsófi)
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Mozgalmas volt a nyár
a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületnél

Mondhatjuk talán, hogy 
évek óta ez volt az első 
igazi nyár – a programok 
tekintetében legalábbis. 
Jobban lehetett tervezni, 
mint a korábbi években és 
ezek a programok meg is 
valósultak! 

Nem panaszkodhatunk, 
hogy néhányat emlí�tsünk, 
az alsóörsi Sörfesztivál, a 
Garten Balaton szí�nes kor-
társ művészeti és kulturális 
programjai, vagy éppen a 
420-as hajóosztály világbaj-
noksága, mely azért is je-
lentős esemény, mert a világ 
számos országából érkeztek 
versenyzők. Valljuk be, nem 
gyakran találkozunk új-zé-
landi vagy brazil turistákkal 
a környéken. A világbajnok-
ság több, mint 500 verseny-
zője és kí�sérőik létszáma a 

szálláshelyek foglaltságában 
is megmutatkozott.

Egyesületünk igyekezett 
kiszolgálni idén nyáron is 
a betérő turistákat, idén is 
több, mint 15.000 megke-
resés érkezett. Szálláshe-
lyeket kerestünk, jegyeket 
értékesí�tettünk, kí�náltunk 

prospektusokat és ajándék-
tárgyakat. Minden pénteken 
volt termelői piac, melyet 
programokkal szí�nesí�tet-
tünk, mint kézműves fog-
lalkozások, kóstolók vagy 
éppen kovászos uborka ké-
szí�tés. Továbbra is készül a 
heti programajánló, mely az 

egyik legnépszerűbb szol-
gáltatásunk. 

Az időjárás is kedvező volt 
– habár a mezőgazdaság szá-
mára korántsem mondható 
ideálisnak az aszály, a leg-
könnyebben a ví�zparton le-
hetett átvészelni a kánikulát. 
Remélem sokan a helyi lako-
sok és nyaralótulajdonosok 
közül is részt tudtak venni 
a programokon, és a hétköz-
napok mellett sikerült kissé 
feltöltődni, kikapcsolódni. 
Az indián nyár is közeledik, 
programokkal és sok vidám-
sággal. Magunk részéről a 
Nyitott pincék teljesí�tmény-
túrát ismét ajánljuk.

Pataki Júlia
TDM menedzser

Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesület

Kezdődhet az iskola!
A Magyar Református Szeretet-

szolgálat Alapítvány júliusban tan-
szergyűjtési akciót hirdetett „Radí-
rozzuk ki a különbségeket” elneve-
zéssel. Az eredeti célkitűzésünk az 
volt, hogy legalább 700 diák tanév-
kezdését tudjuk segíteni táskákkal, 
tanszercsomagokkal.

A befolyt adományokból az alsóörsi 
iroda 150 gyermek iskolakezdését tet-

te örömtelibbé. Órszágos szinten, re-
ményeinket felülmúlva, összesen 1200 
diák részesülhetett az alapí�tvány tá-
mogatásából, köszönhetően mindezt a 
lovasi, alsóörsi és környékbeli adomá-
nyozók nagylelkűségének is.

Ezúton szeretnénk hálánkat kifejezni 
annak a lovasi nyaralótulajdonosnak, 
aki több millió forint értékű táskával 
és tanszerrel segí�tette ismét a progra-
munk sikerességét.

A köszönetnyilvání�tást egy támoga-
tottunk gondolataival szeretném zárni: 
„Bí�zom benne, hogy mindenki átélte 
már legalább egyszer az életben azt az 
érzést, hogy csodák márpedig vannak!”

Fehérné Kiszlinger Anett
adománykoordinátor

Magyar Református Szeretetszolgálat 
Alapítvány

feherne.anett@jobbadni.hu
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A bűncselekmények száma
csak minimálisan emelkedett

Ősszel kiemelt figyelmet szánjunk ingatlanjainkra
Ahogy azt megszokhatták az elmúlt években, Vancsura Miklóssal, a Balatonfü-

redi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjével, szeptember közepén beszélgetek 
az idei szezonról, illetve hasznos tanácsokat kértem, minekután beköszöntött az 
ősz. 

– Milyen volt az idei nyár Balatonfü-
red és vonzáskörzetében „rendőrségi 
szemmel”? 

– Az elmúlt évben úgy fogalmaztam, 
hogy visszatért az élet a Balaton-partra, 
most azt mondom, hogy a Balaton ismét 
betöltötte azt a szerepét, amiért szeret-
nek ide járni az emberek. A települése-
ken a kulturális fesztiválok, zenés- és 
sportprogramok vonzották a látogatókat, 
az időjárás pedig kegyes volt, hiszen je-
lentős volt a napsütéses napok száma. 
Az idei nyárról is elmondható, hogy 
főleg a hétvégéken volt nagy tömeg a 
parton és nagyon erős volt a gépjármű- 
és kerékpárforgalom. Sajnos sérüléses 
kimenetelű balesetek az idei nyáron is 
történtek, azonban idén sem halt meg 
senki közlekedési balesetben a Balaton-
füredi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén. Az éjszakai szórakozóhelyek 
is nagy forgalmat bonyolítottak le, ami-
ket rendszeresen ellenőriztünk.

– Az elmúlt évekhez képest volt valami 
változás? Nőtt vagy csökkent a bűnese-
tek száma? 

– A nagy turistaforgalom ellenére a 
bűncselekmények száma csak minimáli-
san emelkedett az elmúlt évekhez képest. 
A strandlopások és gépkocsifeltörések 
nem voltak jellemzőek, gépkocsilopás 
egyáltalán nem történt, ezen eredmé-
nyekért sokat tettünk, hiszen az elmúlt 
években több, ezekkel a bűncselekmé-
nyekkel foglalkozó elkövetőt fogtunk el, 
akiket a bí�róság letartóztatott.  Az idei 
nyáron is több olyan lopást követett el 
ismeretlen tettes, hogy a sértettek gon-
datlanságát kihasználva a nyitott ajtón, 
ablakon keresztül bejutott az ingatlanok-
ba és különféle értékeket tulajdonított el. 
A garázdaságok száma stagnál, ezeket 
főként az éjszakai szórakozóhelyeken 

követték el, és kialakulásukban nagy 
szerepet játszott az alkoholfogyasztás. A 
kábítószerbűnözés felszámolására nagy 
hangsúlyt fektetünk és a nyár végén si-
került is ezen a téren egy nagyon szép 
eredményt elérnünk. Nagy mennyiségű 
kábítószert foglaltunk le a termesztés 
helyszínén és a kábítószer-terjesztő sze-
mélyt is sikerült elfogni a helyszínen 

– Beköszöntött az ősz. Mire hívná fel 
az olvasók figyelmét? Gondolok itt a 
nyaraló- és pincetulajdonosokra?

– Az idegenforgalmi szezont követő-
en a Balaton-parti nyaraló- és pincetu-
lajdonosok egyre ritkábban keresik fel 
ingatlanjaikat, a fagytalanítási munká-
latok után hetekig, hónapokig nem el-
lenőrzik azok állapotát. Az elnéptelene-
dett nyaralóterületeken a betörők szinte 
zavartalanul dolgozhatnak. Sok esetben 
azonban megelőzhető a betörés a meg-
felelő vagyonvédelem alkalmazásával. A 
nyílászárókon alkalmazzanak megfelelő 
minőségű mechanikai berendezéseket! 
Zárak, redőnyök, betörésvédelmi fóliák, 
rácsok felszerelésével jó eséllyel meg-
akadályozható a behatolás. Az ingatla-
nok környezetének rendben tartásával, 
így a sűrű bokrok és az épülethez közeli 
fák megritkításával a betörőnek nem bizn-
tosítunk fedezéket, és nem alkalmazhatja 
ezeket mászó eszköznek. Éppen ezért a 
létrát is tartsák zárható helyen! Értéke -
sebb és könnyen mozgatható műszaki és 
egyéb használati tárgyaikat ne hagyják 
ott a hosszabb időre felügyelet nélkül 
maradó ingatlanban! Biztonságosabbá 
tehetik ingatlanjukat, ha a mechanikai 
védelem kialakításán túl elektronikai 
védelmi eszközöket (riasztó) is alkal-
maznak. Néhány tanács a közlekedésben 
résztvevőknek. Egyre hűvösebb, csapa-
dékosabb lesz az idő, hajnalban pedig 
megjelenik a köd, az erős pára. Erre 

fontos magunkat és járműveinket is fel-
készíteni, hiszen a latyakos utakon vagy 
a romló látási körülmények miatt jobban 
kell figyelniük az autósoknak. A helyes 
sebesség megválasztásával és egy jól fel-
készített autóval, gondolok itt a téli gu-
miabroncsok használatára, vagy indulás 
előtt a szélvédő fagy- és párátlanítására, 
könnyebben elkerülhetők a balesetek.

– Mennyire tartja fontosnak, hogy a te-
lepüléseken legyen polgárőrség? Meny-
nyiben könnyítik meg az önök munkáját? 

– A Balatonfüredi Rendőrkapitányság-
hoz tartozó 22 településen 11 polgárőr 
egyesület működik. Célunk az, hogy az 
egyesületek számát növeljük és a műkö-
dő egyesületek taglétszámai is bővülje-
nek. Főleg fiatalok jelentkezését várják 
az egyesületek, hiszen a tagok jelentős 
része az idősebb korosztályhoz tarto-
zik. Nagyon fontosnak tartom a polgár-
őr egyesületek munkáját, mert nélkülük 
sokszor kevesen lennénk egy-egy feladat 
végrehajtásához, de önálló szolgálataik 
is nagyon sokat segítenek egy település 
biztonságának fenntartásához. 

Szendi Péter
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A biztonságos iskolakezdésért
A Balatonfüredi Rendőrka-

pitányság illetékességi terü-
letén működő oktatási intéz-
mények környékén folyama-
tos rendőri jelenléttel segíti a 
tanév kezdetén a gyermekek 
biztonságos közlekedését. A 
tanévkezdet időszaka foko-
zott veszélyeket rejt a közúti 
közlekedésben, különösen a 
gyermekekre nézve, emiatt ki-
emelten fontos, hogy a jármű-
vezetők felkészüljenek az őszi 
időszakkal járó speciális koc-
kázatokra. A rendőrök a tanév 
megkezdése előtt valameny-
nyi frekventált helyen lévő 
oktatási intézmény közvetlen 
környezetének közbiztonsági, 
közlekedési és bűnügyi hely-
zetét áttekintették és elemez-
ték. 

Szeptember hónapban – a 
napi oktatás kezdetének és 
befejezésének időszakában – 
a rendőrség és a polgárőrség 
kiemelt rendőri jelenlétet biz-
tosít azon általános iskolák 

környékén, ahol ez közleke-
désbiztonsági szempontból 
indokolt. 

A két szervezet munkatársai 
együttműködésben segítik a 
gyermekek biztonságos köz-

lekedését, fokozott figyelmet 
fordítva a gépjárművezetők jog-
követő magatartására, különös 
tekintettel a kijelölt gyalogos-
átkelőhelyek megközelítésére.

Az iskolai programok a 
2022/2023-as tanévben is 
folytatódnak. A DADA és EL-
LEN-SZER programok, az Is-
kolai Bűnmegelőzési Tanács-
adó előadásai a középisko-
lákban, a drogprevenciós ösz-
szekötő tiszti hálózat szintén a 
középiskolákban, valamint az 
Iskola rendőr program. Va-
lamennyi rendőrségi bizton-
ságra nevelő képzés kiemelt 
figyelmet kap a tanévkezdés 
időszakában is.  

Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó

Családi nyárbúcsúztató volt Lovason!
Nagyon örülök, hogy sikerült egy 

kellemes délutánt és estét kifognunk 
a nyárbúcsúztatónkhoz. Kissé fél-
tünk, hogy a környező rendezvények 
és a tűzijáték elhalasztása miatt ke-
vesen jönnek majd, de szerencsére 
kellemesen kellett csalódnunk. 

Szerintem mindenkinek sikerült 
örömet szereznünk, a gyerekek a lég-
várakat rohanták meg, a felnőttek 
elmerültek a kenyérkészí�tés olykor 
nehéz, de örömteli mozzanataiban, a 
vállalkozó kedvűek csapatosan nekilát-

hattak megoldani a vicces játékainkat/
fejtörőinket, vagy éppen a rovarhotel 
készí�tésének titkaiban merülhettek el. 
Estefelé részt vehettünk egy igen ér-
dekes csillagászati bemutatón, illetve 
megcsodálhattuk a Szaturnuszt távcsö-
vön keresztül. Igaz, ekkorra már kissé 
befelhősödött az ég í�gy a távcsövezés 
nem tarthatott sokáig, de még í�gy is 
megérte. Az este zárásaként a parkban 
még egy batyus piknik is helyet kapott 
zenével és „fényjátékkal”.

Vellai János
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1956-ra és a kommunizmus áldozataira
emlékeztek Lovason

A Stefanovszky-házban 
rendezte vasárnap leg-
utóbbi könyvbemutatóját 
a Magyar Vidék Országos 
56-os Szervezet, amikor 
vitéz Harmati Miklós bada-
csonyi lokálpatrióta, költő 
1956 – visszaemlékezések, 
elbeszélések című kötetét 
ismerhették meg az érdek-
lődők.

Pintér Kornél, a Magyar Vi-
dék Órszágos 56-os Szervezet 
országos elnöke köszöntötte 
a megjelenteket és bemutat-
ta a szerzőt, aki átélte Sze-
ged 1956-os invázióját, majd 
a forradalom eltiprása után, 
már 13 évesen megismerte 
a karhatalmisták kí�méletlen 
módszereit. Ezek az élmények 
Harmati Miklós egész életét 
meghatározták. Badacsonyto-
majra költözésüket követően 
borászként, több cikluson ke-
resztül önkormányzati képvi-
selőként, a múlt értékei iránt 
elkötelezett lokálpatriótaként 
is tett környezetéért, életteré-
ért.

2004-ben megjelent Bada-
csonyi tavasz és a 2010-es Ú� j 
napszámoshoz cí�mű verses-
kötetét követően döntötte el 
1956-os visszaemlékezése-
inek és családja, rokonsága 
kommunista diktatúra alatti 

szenvedéstörténetének pa-
pí�rra vetését. Harmati Miklós 
számos saját költeményét 
felolvasta, de felelevení�tette 
emlékeit az 1997-ben elhunyt 
Kecskési Tollas Tibor költőről, 
az 1956 utáni magyar emigrá-
ció meghatározó alakjáról, a 
Münchenben kiadott Nemzet-
őr főszerkesztőjéről is néhány 
versének felidézésével.

A jelenlévők néma főhaj-
tással adóztak a napokban 85 
esztendős korában elhunyt 
Wittner Mária 56-os szabad-
ságharcos, egykori halálra-
í�télt, a Fidesz korábbi ország-
gyűlési képviselője, valamint 
a nyáron 88 esztendősen örök 
nyugalomra tért Trencsényi 
László Corvin-közi szabad-
ságharcos, az 1956-os Magya-
rok Világszövetsége elnöké-
nek emléke előtt.

A rendezvényen Juhász An-
tal versmondó előadásában 
elhangzott Szarka János 56-os 
szabadságharcos, egykori ha-
lálraí�télt Parancsnok úr cí�mű 
verse is, melynek szerzője 
összesen 18 esztendőt töltött 
a kádári diktatúra börtönei-
ben. 

Pintér Kornél külön meg-
emlékezett a Magyar Vidék 
Órszágos 56-os Szerve-
zet lovasi rendezvényso-

rozatának helyet biztosí�tó 
Stefanovszky-ház egykori, 
tragikus sorsú tulajdonosa-
iról, Lovasi Jenő magyar ki-
rályi főhadnagyról, az 56-os 
Nemzeti Forradalmi Bizott-
ság elnökéről és feleségéről, 
Stefanovszky Magdolnáról, 
akiknek unokája, Kovács Má-

ria Györgyi 2019-ben vissza-
vásárolta családjuk hajdan-
volt ingatlanját. Lovasi Jenő 
születésének 111. évfordulója 
előtt tisztelegve a bemutató 
végén megkoszorúzták 2021. 
szeptember 18-án állí�tott em-
léktábláját.

Juhász-Léhi István (Napló)

Pintér Kornél és Harmath Miklós a bemutatón
(Forrás: Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet)

Kiváló minősítés
Szeptember közepén, Csopakon került megrendezésre a 

Veszprém Megyei Ó� nkormányzat szervezésében a Bakony-
Balaton Gasztroünnep, amelynek keretében kiosztásra ke-
rültek a „Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért” elnevezésű 
közterület szépí�tési verseny dí�jai.

Lovas kiváló minősí�tésben részesült, amiért dí�szokle-
velet kapott. A dí�jat Sárdi Máté alpolgármester vette át 
Polgárdy Imrétől a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökétől. 
Köszönjük minden lovasi lakos nevében!

Szendi Péter
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Állatorvosi tanácsok az őszi időszakra
Az őszi hónapokban kez-

dődő problémát jelenthet az 
arra hajlamos egyedeknél a 
növényi pollenek okozta al-
lergiák megjelenése. Az ál-
lat tüsszög, köhög, sokszor 
orrfolyás, szemváladékozás, 
kötőhártya-gyulladás látha-
tó. Egyes helyeken a bőr ki-
pirul, viszket, szőrhiányos, 
gyakran nedvedző területek 
alakulnak ki rajta. Gyakran 
előfordul, hogy az állat nem 
csak egy növény pollenjére 
válik allergiássá, í�gy a beteg-
ség időben elhúzódhat. Nyár 
végétől késő őszig pedig 
megjelenik a parlagfű, ami 
erősen allergén növény. 

Az allergiáknak ezen kí�vül 
még sok kiváltó oka lehet, 
az állat korához, fajtájához 
nem kötött, bár például a 
túltenyésztettség kétségte-
lenül hajlamosí�tó tényező. 
Gyakran parazita, például 
bolha okoz allergiát kutyán, 
macskán. Ilyenkor szőrhiá-
nyos, viszkető, varas terüle-
tek jelennek meg a gerincen, 
a farok előtt, combokon. 
Előfordul, hogy a túlérzé-
kenységet kiváltó ok „bent-
lakó” állatoknál magában a 
lakásban van (por, poratka, 
takarí�tószerek), de például 

az úgynevezett autoimmun 
allergiáknál - külső okok nél-
kül- az állat szervezetében 
képződnek allergizáló anya-
gok. Gyakran okozhatnak al-
lergiát egyes állati fehérjék, 
tápok.

Ennyiből is látszik, hogy 
sokszor nem egyszerű rájön-
ni az allergiát kiváltó okokra. 
Ha a fent leí�rt tünetek vala-
melyikét észleli a tulajdonos, 
lépjen kapcsolatba az állat 
kezelőorvosával. Az allergi-
ák kezelésével tünetmentes-
sé tehető a beteg. Többféle 
kezelési mód létezik injek-
ciós- és tablettakúra formá-
jában. A hőség, a frontok, 
a tűzijátékok több esetben 
váltottak ki epilepsziás roha-
mot kutyákban. A betegség 
nagy százalékban kezelhető, 
ez függ a rohamok súlyossá-
gától, gyakoriságától.

Az ősz folyamán is biztosí�-
tani kell a kutyák, macskák 
külső- és belső parazitamen-
tességét. Előbbire leginkább 
a 3 hónapig hatékony tab-
letta, belső parazitáknál a 3 
havonta elvégzett tablettás 
kezelés javasolt. A hideg 
idő beálltáig számolni kell a 
szúnyogok által terjesztett 
szí�v- és bőrférgesség előfor-

dulásával is. Vérteszttel ki-
mutatható az állat esetleges 
fertőzöttsége. A betegség ke-
zelhető, negatí�v teszt esetén 
pedig havonkénti megelőző 
tablettás kezelés javasolt a 
szúnyogszezon végéig. 

Az állattartóknak az őszi 
időszakban fokozottan kell 
figyelniük az állataikon eset-
legesen előforduló sérülé-
sekre, sebekre, nedvedző, 
szőrhiányos területekre, 
hasmenésre. A döglegyek 
megtalálják ezeket a terüle-
teket, petéiket lerakva, 2-3 
nap múlva már a légylárvák 
nyüzsögnek a sebekben. 
Ilyenkor gyors állatorvosi 
segí�tséget kell kérni.

Több községben is meg-
kérdeztek arról, hogy mi van 
abban az esetben, ha a falu-
jukban meghirdetett oltásra 

nem tudják, vagy nem akar-
ják elvinni kutyáikat. Bár 
az állattartók többsége ezt 
már nagyon jól tudja, azért 
ismételjük el. A veszettség 
oltásra vonatkozó fogalmaz-
vány állí�tása teljesen igaz, 
valamennyi, 3 hónaposnál 
idősebb kutya oltása kötele-
ző, és ezt minden évben meg 
kell ismételni az éves határ-
idő lejárta előtt. A meghir-
detett oltásra el lehet vinni 
a kutyát beoltatni, ez pusz-
tán a tulajdonos döntése. A 
védőoltásokat rendelőkben 
(pl.: Csopak, Balatonfüred, 
Balatonalmádi, Veszprém), 
vagy magán állatorvosokkal 
lehet beadatni, akik a kutya 
tartási helyén is elvégzik a 
vakcinázást.

Dr. Tarnai Dezső
állatorvos

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.

HIRDESSEN
A LOVASI

HÍREKBEN!
1/8 oldal 600 Ft
1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft

egész oldal 4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház

Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat
Tel.: 06/87- 447-694
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Közepes szőlőtermés, alacsony savtartalom várható,
fokozatosan ügyeljünk a mustgázra

Csiszár Péter a Csopak és Környé-
ke Hegyközség hegybírójával nyár 
elején beszélgettem utoljára, akkor 
még kedvező hírekről számolt be a 
várható szőlőtermést illetően. Ahogy 
azt megjósolta, az aszályos nyár saj-
nos hatással lesz az idei szüretre.

– Az aszály különösképpen a késő éré-
sű szőlőket viselte meg. Ugyanakkor az 
augusztus végi csapadék jókor jött, szin-
te az utolsó huszonnégy órában. Közepes 
termésre számítok, de a minőség az saj-
nos nem lesz jó. A cukorfok még nagy-
jából tartja magát, de a savtartalom 
alacsony lesz – kezdi Csiszár Péter, aki 
elmondta, hogy azok a borászok, akik 
nem tudták a szőlőjüket ví�zzel öntözni, 
fokozatosan figyeljenek oda a jövőben 
a talajművelésre. Nem szabad füvesen., 
gazosan hagyni a sorközöket. Minden 
10 milliméter alatti csapadék, ha füves 
területre esik, az a füvet táplálja, nem 
a szőlőt. A Csopak és Környéke Hegy-
község tagjai több szőlőnemesí�tővel 
beszéltek az elmúlt időszakban, hogy 
olyan szőlőfajtákat nemesí�tsenek, ame-
lyek viszonylag jól tűrik a meleget és a 
szárazságot. 

– Amennyiben már megtörtént a 
szüret, és a hordókba bekerült a must, 
fokozatosan figyeljünk oda a mustgáz-
ra. A gondatlanság és figyelmetlenség 
miatt minden évben több baleset vagy 
haláleset következik be országszer-

te mustgázmérgezés következtében. A 
mustgáz a must erjedése során felszaba-
duló szén-dioxid, színtelen és szagtalan 
gáz. A levegőnél körülbelül másfélszer 
nehezebb, tehát a mélyebb területeken, 
például pincékben a föld közelében terül 
el, összegyűlik, a levegőt kiszorítja, ezál-
tal oxigén-hiányos állapotot teremt. A 
mustgáz adott koncentrációban fontos 
életfolyamatokat befolyásol. A szén-di-
oxid belégzése, illetve az oxigénhiányos 
állapot hat a központi idegrendszerre, 
aminek jele a szédülés, hányinger, illet-

ve mentális zavar. Utóbbi azért jelent 
külön veszélyt, mert még ha fizikailag 
képes is lenne a mustgázt belélegzett 
ember menekülni, a szellemi funkciók 
zavara megakadályozza a helyiség el-
hagyásában. A balesetek megelőzése 
érdekében javasolt a pincék megfelelő 
szellőztetése, a hordók lehetőség sze-
rint nagy térben való elhelyezése, gáz-
érzékelő riasztóberendezés használata. 
Tanácsos úgy lemenni a pincébe, hogy 
magunk előtt botra erősített, égő gyer-
tyát tartunk legfeljebb a derék magassá-
gában. Ha a gyertya elalszik – ez jelzi az 
oxigén hiányát – azonnal el kell hagyni 
a helyiséget! Gyakori probléma, hogy a 
balesetet szenvedő személyek segítségé-
re megfelelő védelem nélkül próbálnak 
sietni, azonban a másik segítségére si-
ető ember az oxigénhiányos helyiségbe 
lépve maga is a mustgáz áldozatává 
válhat – folytatja tovább Csiszár Péter, 
aki elmondja, hogy érdemes a must 
savtartalmat ellenőrizni. Amennyiben 
az nem éri el a hét ezreléket, akkor azt 
mindenképpen pótolni kell, még pedig 
borkősavval. Ezzel azt érjük el, hogy a 
borunk nem lesz kénhidrogénes, zápto-
jás szagú. Ezzel kapcsolatban célszerű 
szakemberhez fordulni, de ő is nagyon 
szí�vesen áll a szőlőtermesztők, borá-
szok rendelkezésére. 

Szendi Péter

Habos karamellás
Hozzávalók: Tészta: - 35 dkg liszt, 3 ek kakaópor, 15 dkg 

porcukor, 1 tk szódabikarbóna, csipet só, 6 dkg vaj, 1 tojás, kb 
0,5 dl tej. Krém: - 10 dkg cukor, 3,5 dl tej, 1 cs vaní�liás puding-
por, 12 dkg vaj. Hab: - 3 tojásfehérje, 15 dkg cukor.

A tésztához a száraz hozzávalókat összevegyí�tjük, elmorzsol-
juk benne a vajat, hozzáadjuk a tojást és a tejet, majd az egé-
szet összegyúrjuk. Folpackba csomagoljuk és hűtőbe tesszük. A 
krémhez egy serpenyőben karamellizáljuk meg a cukrot majd 
öntsünk hozzá 2,5 dl meleg tejet. Kevergessük, amí�g a karamell 
fel nem olvad a tejben, majd a maradék tejet keverjük simára a 
pudingporral, öntsük a karamellás tejhez és állandó kevergetés 
mellett főzzünk pudingot belőle. Tegyük félre hűlni.

A tésztát négy egyenlő részre osztjuk és lisztezett felüle-
ten egyenként, kb 20x30-as lappá nyújtjuk. A lapokat vaja-
zott, lisztezett tepsi hátán 180 °C-os sütőben egyenként, 8-10 
perc alatt megsütjük. A karamellás pudingot a vajjal habosra 
keverjük és betöltjük a lapokat. A tojásfehérjét gőz felett fé-

lig felverjük, majd kisebb adagokban hozzá adjuk a cukrot és 
addig verjük amí�g szép fényes, masszí�v habot nem kapunk. A 
tojáshabot egyenletesen a sütemény tetejére kenjük és hideg 
helyen egy éjszakát állni hagyjuk. Ennyi idő szükséges, hogy 
a lapok megpuhuljanak. Tetszés szerint dí�szí�thetjük.

Fehérné Kiszlinger Anett
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Orvosi tanácsok az őszre
„Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”

Ezt í�rta Petőfi Sándor. Nos 
én tudom, hogy miért szere-
tem az itt leélt 31 év után. 
Vége a szezonnak, csend, 
béke honol a Balatonparton 
és a ví�zen. Persze vannak 
dolgok, amire í�gy is oda 
kell figyelni. Most például a 
coronaví�rus újabb hulláma 
várható, mert elkezdődött az 
egyetem, az iskola, az óvoda, 
bölcsőde, s közösségekben 
ismét hódí�tó útjára indulhat 
a ví�rus. Igaz, már nem olyan 
súlyos megbetegedéseket 
okoz, mint az elején, de nem 
tudható pontosan, mi várha-
tó.

Megkapta Magyarország 
az első adag emlékeztető 
oltást, tudni kell, hogy ez 
alapimmunizálásra nem 
használható, csak azok kap-
hatják, akik már túl vannak 
legalább az első három, vagy 
négy oltáson! Többek sze-

rint í�gy sem lesz nagy az ér-
deklődés, de javasolt az őszi 
hónapokban felvenni ezt az 
oltást az oltópontokon. To-
vábbra is javasolt az óvatos-
ság, a távolságtartás, s bár 
nem kötelező a maszkvise-
lés, de nem árt! Vigyázzunk 
egymásra és magunkra!

További probléma az ősz-
szel a hideg nyirkos időjárás, 
ami előhozza az í�zületi prob-
lémákat, komoly panasszal 
forduljanak orvosukhoz, de 
fontos a rendszeres test-
mozgás. Már nincs kániku-
la, lehet napközben sétálni, 
túrázni, kerékpározni. Az 
erdőben persze figyeljünk a 
kullancsokra, mert ők még 
mindig aktí�vak, egy erdei 
séta után mindig legyen 
„kullancsvizit”, ha találunk 
magunkon, egy mozdulattal 
csí�pjük le, vagy körömmel, 
vagy csipesszel. Nem szabad 
olajjal, vajjal kenegetni, te-
kergetni, mert akkor jut be 
a szúrcsatornába az általa 
hordozott ví�rus, vagy bakté-
rium. Ha a csáprágója bent 

marad a seben, az nem baj, 
az már nem fertőz!

Más probléma séta, vagy 
bringázás közben az, hogy 
gyakorta vezet utunk egy 
parlagfű által elfoglalt te-
rületen. Neki most van a fő 
virágzásideje, tele a levegő 
a virágporával, amire egy-
re többen allergiásak. Van 
akinél enyhe tünetekkel jár, 
tüsszögés, orrfolyás, szem-
viszketés jelzi a kórt, de van, 
akinél súlyos tüneteket okoz, 
nehézlégzést, fulladást, 
asthmás rohamot. Ilyenkor 
azonnal forduljanak orvos-
hoz! Nagyon jó, már a tü-
neteket megelőző hatású 
gyógyszerek kaphatók!

Még egy jellemző az őszre: 
gyomorsavtúltermelés. Nem 
tudni miért, de a tavasz és 
az ősz a két évszak, amikor 
ez komolyabb panaszokat 
okoz. Gyomorfájdalom, gyo-
morégés, étvágytalanság, 
s akinek nem zár jól a gyo-
morszája, a fokozott savter-
melés miatt a nyelőcsövön 
át a gégefőig jut a savas gőz, 

ennek belégzése asthmás 
rohamot idézhet elő. Fordul-
janak orvoshoz, a diéta mel-
lett már nagyon jó hatású 
savtermelésgátlók vannak 
forgalomban. Még egy utol-
só figyelmeztetés az ősszel 
kapcsolatban. Figyeljünk 
a csalóka időjárásra. Szép 
napsütéses, de hűvös idő, 
öltözzünk rétegesen, nehogy 
megfázzunk!

Köszönöm szí�ves figyel-
müket, minden jót kí�vánok:

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos

Új vezető a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság élén-Dékány Balázs
rendőr ezredes a megbízott megyei rendőrfőkapitány

A belügyminiszter 2022. augusztus 31-ei hatállyal 
visszavonta Anda György rendőr ezredes megbízását a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésére vo-
natkozóan, és visszahelyezte korábbi, rendészeti rend-
őrfőkapitány-helyettesi beosztásába – írja a police.hu.

A tárcavezető a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
rendőrfőkapitány feladatkörének ellátásával 2022. szeptem-
ber 1-ei hatállyal Dékány Balázs rendőr ezredest bí�zta meg. 
A megbí�zási okmányt dr. Balogh János rendőr altábornagy, 
országos rendőrfőkapitány adta át az új megbí�zott megyei 
rendőrfőkapitánynak a 2022. szeptember 1-jén megtartott 
ünnepélyes állománygyűlésen.

Dékány Balázs korábban a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság és a Nemzeti Nyomozó Iroda különböző bűnügyi szake-
területein látott el szolgálatot, majd -2012től a Nemzeti 
Védelmi Szolgálatnál dolgozott, a Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálata Igazgatóság igazgató-helyetteseként 
2022. augusztus -31ig tevékenykedett.

Az új megbí�zott rendőrfőkapitány beszédében elmondta, 
hogy kiemelten fontosnak tartja a csapatmunkát, valamint a 
Veszprém megyei polgárok elégedettsége érdekében tanúsí�-
tott szakmai elkötelezettséget.

Forrás: veol.hu

(Forrás: rendőrség)
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A lovasi őskori festékbányáról

Az 1951-ben Lovas hatá-
rában dolomit fejtés köz-
ben több mint 11750 éves 
csontleletek kerültek elő. 
A 146 darabból álló lelet-
anyag feldolgozását Mé-
száros Gyula, majd Vértes 
László, később T. Dr. Dobosi 
Viola régészek és Vörös Ist-
ván archeozoológus tanul-
mányozta és publikálta.

Az eszközökkel vörös por-
festéket termeltek ki a tál-
alakú gödrökből. A festék-
anyagot elődeink a temet-
kezési rí�tushoz, maszkok, 
arcuk és testük festéséhez, 
barlangfestészethez, és gyó-
gyí�tásra használtak. E� rtékes 
nyersanyag volt, melyet fel-
tételezhetően cserekereske-
delem által értékesí�tettek.

Joggal merül fel az a kér-
dés, hogy vajon miben tá-
rolták a kitermelt festéket. 
A hosszú csöves csontok is 
megfeleltek ennek a célnak, 
azonban biztos használtak 
növényből font kosarakat, 
vagy állatbőrből készült 
szütyőket.

      A leletanyag alapanya-
gát a gí�mszarvas agancsa, 
lapockája és alsó lábszár-
csontja, kisméretű disznó 
lapockája, daru lábszár-

csontja, kőszáli kecske bor-
dája adta.

Kisebb átalakí�tással-pat-
tintással, fúrással, fara-
gással, csiszolással kézhez 
igazí�thatták a bányászásra 
szánt csontokat.

A leletek között volt olyan 
eszköz melynek felületén 
karcolás nyomai voltak. So-
káig folyt róla vita, hogy eze-
ket a karcolásokat a munka 
során a dolomit karcolta a 
csontba, vagy szándékosan, 
a szerszám használója vés-
te bele, dí�szí�tés gyanánt.  A 
rajzon jól megfigyelhető a 
szándékosság, hiszen egy-
mással párhuzamosan futó 

vonalak mellett merőleges 
vonalak is kirajzolódnak. 
Pálcikák, mértani alakzat is 
megfigyelhető.

A leletek között, a másik 
érdekes eszköz az, melyen 
lencse alakú és nagyságú 
égési sérülések voltak lát-
hatók. Ólyan mély a sérülés, 
hogy ilyet csak akkor okoz 
parázs, ha magas fokon iz-
zott.  A szerszámnak szánt 
csont nem ételkészí�tés so-
rán sérülhetett meg, ha-
nem az értékes porfestéket 
takaró kőzet felmelegí�tése 
során. A felheví�tett kőzetet 
hideg ví�zzel leöntötték, í�gy 
megrepedt a palakő, majd 
szétfeszí�tették, hozzá jutva 
a festékanyaghoz. Ezeket a 
sérüléseket az izzó pala kő-

zet okozta az eszközön. To-
vábbá a leletanyag tanulmá-
nyozása során tudjuk, hogy 
olyan csontokat vittek a bá-
nya területére, melyek élel-
mezés szempontjából nem 
volt fontos. Agancsokról, 
bordákról alsó lábszárcson-
tokról nem sok húst nyertek 
az étkezésekhez, azonban 
formájuk megfelelt, kisebb 
átalakí�tással, a porfesték ki-
termeléséhez.

 A sok csonteszköz kö-
zött egy érdekes babérle-
vél alakú kaparó is van.  A 
kormeghatározást az 50-es, 
60-as években nagyban be-
folyásolta. Ebben az időben 
még nem született termé-
szettudományos vizsgálat a 
leletekről. Az addigi tudás-
ra hagyatkozott Mészáros 
Gyula és Vértes László is. 
A csontok túl nagy méretű-
nek bizonyultak a mai álla-
tokéhoz képest, ezért gon-
dolták a leletek korát 45 és 
35 ezer év közé. Viszont a 
kőeszköz kiképzése alap-
ján jóval fiatalabbnak tűnt 
a leletegyüttes. Ezt a pa-
radox helyzetet egy újbóli 
vizsgálat oldotta fel. Dr. Do-
bosi Viola és Vörös István 
foglalkozott az anyaggal. 
Az utolsó jégkorszakban az 
eljegesedés nem érintette a 
Kárpád-medencét. Itt mér-
sékelt éghajlat övi időjárás 
uralkodott. Bőséges táplá-
lékot találtak az itt élő álla-
tok, ezért sokkal nagyobbra 
fejlődtek a Kárpát-meden-
cén kí�vüli fajtársaiknál. Ezt 
a feltételezést igazolta a 
C14-es szénizotópos vizs-
gálat is, miszerint a leletek 
kora 11740 éves. Ebbe a 
korszakba már beleillett a 
kis pattintott babérlevelű 
kaparó is. 

A leletek vizsgálata során 
megállapí�tásra került, hogy 
voltak közöttük balkezes 
ember számára kialakí�tott 
vájóeszköz és olyan is me-
lyet kétkézzel fogtak közre. 

  Ó� sszesen 146 darab 
lelet került elő, melyet a 
Magyar Nemzeti Múze-
umban őriznek. Ebből a 
leletegyüttesből 3 eredeti 
darabot tekinthet meg a 
kedves múzeumlátogató az 
állandó régészeti kiállí�tá-
son. Itt Lovason a tárgyak 
másolatait állí�tottuk ki.

Kasza Katalin
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Mire használhatja a fahamut?
A fahamu vidéki vi-

szonylatban egyre több 
háztartásban keletke-
zik, amit sokféleképpen 
használhatunk fel. Most 
egy olyan felhasználási 
módot szeretnék köz-
re adni, aminek hatása 
bizonyított. Több éven 
keresztül ezt módszert 
használva fertőtlenítet-
tük a talajt, olyan ásvá-
nyi anyagok kerültek a 
talajba, amit a fahamu 
biztosított.

Fontos tudni, hogy nem 
mindegy mikor és milyen 
formában kerül a talaj-
ra a fahamu. Ha tudom 
a lényegét, akkor ennek 
megfelelően kell gyűjteni 
és tárolni a fahamut az év 
folyamán. A fahamut szá-
raz helyen kell tárolni, és 
jó tudni melyik évben ke-
letkezett.

Felhasználási módok:

1. Először talajra kell 
szórni 4 mm vastagon 
is lehet, de csak évente 
egyszer szeptember hó-
napban az elfogyó Hold 
napján, amely 2022. 
szeptember 11-től 24-ig 
tart 14 napon át, amit a 
holdnaptárból az inter-
neten bármikor megnéz-
hetünk. Útána a földre 
csak permetezve lehet 
használni, illetve csak 
locsolva. Ezt csak a téli 
hónapokban, október 
utolsó holdfogyatkozá-
sakor kell kezdeni (Fo-
gyó hold: a teliholdat 
követően kb. 14 napon át 
tart a fogyó hold idősza-
ka), novemberben nem 

kell permetezni, illetve 
locsolni. Decemberben 
lehet permetezni. vagy 
locsolni, de december-
ben csak a fák alá, a töb-
bi időben lehet minden-
hová. Januárban szintén 
van a locsolási lehetőség. 
Permetező-locsoló faha-
mus ví�z készí�tése: Egy li-
ter ví�zben 5 dkg fahamut 
tenni, tehát ha 10 literes 
a vödör 50 dkg fahamut 
kell bele tenni (mérd ki 
egy edénybe és az edényt 
erre használod

2. A fahamuból lehet 
olyan adagot elkülöní�te-
ni, amit jövőre haszná-
lunk. Tehát tegyetek el a 
hamuból annyi mennyi-
séget, amennyi arra kell, 
hogy az egér és a rágcsá-
ló lyukait befedje. Ezt egy 
év után össze kell kever-
ni cickafark maggal, és a 
lyukakat betömni a gaz-
da (gazda a férfi ember) 

vizeletével összeállí�tott 
masszával. Ez nincs kap-
csolatba a Holddal. Lehet 
azokba az útjáratokba is 
tenni, ahol a rágcsálók 
és a hangyák közleked-
nek. De csak azokat kell 
elpusztí�tani, amik az élel-
miszert megkóstolják. 
De lehet 2 évre is elten-
ni egy-egy csomaggal a 
hamuból. Ezt csak akkor 
kell használni, ha olyan 
állatcsoport telepí�ti be 
a házat, amit semmivel 
nem lehet kipusztí�tani. 
ezeknek a helyére ugyan-
úgy kell elkészí�teni a 
masszát, mint az 1 éves 
hamunál, csak arra kell 
vigyázni, hogy száraz ma-
radjon, ne legyen nedves 
helyen.

3. Lehet ruha áztató 
ví�zébe is tenni. Egy kon-
centrátumot késztünk a 
mosás előtti napon. Be-
áztatjuk a hamut olyan 

arányban, hogy egy liter 
ví�zhez 5 dkg fahamut te-
szünk.  Azt leülepí�tjük. 
Mielőtt a ruhákra tesz-
szük, azt leszűrjük tiszta 
szűrő anyagon. Ezt az egy 
litert 10 liter ví�zzel felhí�-
gí�tjuk. Egy kg ruhához 5 
liter hamus vizet teszünk. 
Számí�tsuk ki mennyi 
koncentrátumot kell ké-
szí�teni, mert a következő 
mosáshoz nem tehetjük 
el a maradékot. A ruhák 
ázzanak benne legalább 
5 órát. Az a hamu az ösz-
szes baktériumot kiöli a 
ruhákból.

A szabályokat be kell 
tartani, mert mindenki-
nek fontos, hogy ered-
ményes legyen a mun-
kája!

Biró Ildikó
Lovasi Kertészeti

Közösség
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Folyamatos a határvadász toborzás Balatonfüreden is

A Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság toborzói 
2022. szeptember 7-én a 
helyi Járási Hivatal Mun-
kaügyi Kirendeltségén 
várták az érdeklődőket. 

A rendőrök tájékozta-
tást adtak a szerződéses 
határvadász szolgálatról, 
a feladatellátásról, a je-
lentkezés feltételeiről és 
módjáról, valamint az illet-
ményről és az egyéb jutta-
tásokról, továbbá jelentke-
zési egységcsomag is várta 
a megjelenteket.

A képzéssel kapcsolat-
ban online az alábbi linken 
találhatók információk: 
https://www.police.hu/
szerzodeses-hatarvadasz-
kepzes. A Legyél Te is 
Rendőr Facebook oldal 
folyamatosan frissülő tar-
talmakkal segí�ti a leendő 
határvadászokat, hogy 
minél szélesebb körben 
megismerkedhessenek 
ezzel a hivatással. A kép-
zésekkel kapcsolatban 
forduljanak bizalommal a 
Veszprém Megyei Rend-

őr-főkapitányság Humán-
igazgatási Szolgálatához, 
vagy a megye valamennyi 
rendőrkapitányságának, 
rendőrőrsének vagy határ-
rendészeti kirendeltségé-
nek munkatársaihoz, illet-
ve a rendőrség honlapján 

is minden fontos informá-
ció rendelkezésre áll a je-
lentkezéshez.

Szabó Zoltán
megelőzési előadó

Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság
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Savanyúság-a nyár emléke a télben
Minden ember kezében 

van az Élete alakításának 
kulcsa, de ébernek kell len-
ni. Nem is gondolunk arra, 
hogy a megvásárolt élel-
miszerek java része olyan 
nem természetes anyago-
kat tartalmaz, mely nem 
az Életet szolgálja. Ismert 
számunkra már az az in-
formáció, hogy természet-
ből merítünk erőt, akkor 
ezt átfordítva az élelmezés 
területére egyértelművé 
válik a befőzés elsődleges 
szerepe. Azzal a szeretet 
erővel tápláljuk családun-
kat, amit a gondoskodó fe-
leség, Anyuka tesz hozzá.

Ezzel egyre tudatosabbá 
válunk, és az egészséges E� let 
irányába teszünk lépéseket. A 
pénz és a kényelem eltérí�thet 
a könnyebb út felé, de Te dön-
töd el idődet mire áldozod, 
mit szeretnél megtapasztalni 
az E� leted során. Kellemes fá-
radozást vállalva tudjuk, az 
újtól való félelem izgalommá 
válik, és ebből lesz a lelkese-
dés, továbbá öröm a család-
nak. Kis közösségünk szept-
ember 16 és 17-én csalamá-
dét készí�tett, nagy erőkkel és 
kitartással, Bí�ró Ildi receptje 
alapján:

CSALAMÁDÉ

Hozzávalók: 2,5 kg pap-
rika lehetőleg piros, sár-
ga, 2 kg káposzta, 2 kg 
uborka, 1,5 kg hagyma, 0,7 
sárgarépa, 0,5 zöldpara-
dicsom, cukkini, 4 dl 10% 
ecet, 12 dkg só, 40 dkg cu-
kor, 2 mokkáskanál sza-
licil, 1 teáskanál borkén-
por. Elkészítés: Az egészet 
jól felrázva összekeverni. 
Műanyag tálban letakarva 
tartani és másnapig együtt 
kell hagyni érni a zöld-
ségeket és minden egyéb 
hozzávalót, közben egy-
szer megforgatni, másnap 
levével együtt üvegekbe 
rakni.

5 fős, lelkes csapatunk 
mosott, szeletelt, vágott, ap-
rí�tott és kevert, másnap pe-
dig üvegekbe tettük a kész 
terméket, nagyon jó hangu-
latban! Kb. 30 kg nyersanya-
got dolgoztunk fel, amelyből 
átszámí�tva 40 db 720 ml-es 
üveg csalamádé készült cse-
mege és csí�pős verzióban. 
Az alapanyag ára egy üveg-
re vetí�tve 418 Ft. Egy ilyen 
közös munkából nem ma-
radhat ki az a tudás amit a 

feldolgozás során kaptunk 
egymástól. Megismerhettük 
melyik a jó szeletelő gép a 
káposztához, uborkához. A 
paprikát, hagymát, cukkinit, 
sárgarépát milyen formá-
ra és vastagságura célszerű 
szeletelni. Mitől lesz szép 
szí�nes a csalamádénk, és 
miért fontos az adalékok 
pontos kimérése. Még azt is 
hogyan célszerű összekever-

ni, az alapanyagot és miben 
célszerű tárolni másnapig. 
Remélhetőleg a tél folyamán 
kóstoltatás keretében be is 
mutathatjuk. A helyszí�nt és 
az aktí�v közreműködést kö-
szönjük Kovács Györgyinek 
(Stefanovszky-házban, Lo-
vas, Fő utca 2.)! 

Maár-Kocsis Magdi,
Biró Ildikó

Lovasi Kertészeti Közösség
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Amit a 2022. évi népszámlálásról tudni érdemes
A népszámlálás egy 

mindannyiunkat érintő, 
általában tí�zévente ismét-
lődő adatgyűjtés. Az egész 
országban egy időben, azo-
nos tartalommal és egy-
séges módszertani alapon 
hajtják végre, kiterjed min-
den lakásra és személyre. A 
népszámlálás révén pontos 
és részletes képet kapha-
tunk hazánk népességének 
nagyságáról, demográfiai 
jellemzőiről, egészségi ál-
lapotáról, iskolázottságá-
ról, foglalkoztatottságáról, 
nemzetiségi és vallási ösz-
szetételéről, élet- és lakás-
körülményeiről.

A népszámlálás ered-
ményei számos területen 
hasznosulnak:

Adatai megbí�zható alapot 
nyújtanak a településünket 
és a szűkebb lakókörnyeze-
tünket érintő legfontosabb 
gazdasági, szociális és te-
rületfejlesztési döntések 
előkészí�téséhez. Fontos 
információval szolgálnak 
a helyi ellátási, szolgálta-
tási igényekről. Láthatóvá 
teszik társadalmunk ki-
sebb csoportjait, például a 
fogyatékossággal élőket, a 
nemzetiségi, vallási közös-
ségeket. A népszámlálásból 
nyert információk segí�tik 
a vállalkozásokat is, ezek 
ismeretében biztosabban 
tervezhetik például egy új 
üzlet megnyitását, vagy a 
helyi szolgáltatásaik bő-
ví�tését. A népszámlálás 
adatai alapul szolgálnak 
tudományos kutatásokhoz, 
elemzésekhez is. A ma-
gyarországi népszámlálás 
egy globális program része, 
hiszen a világ valamennyi 
országában tartanak közel 
egy időben népszámlálást. 
A népszámlálási adatok 
segí�tségével adunk pontos 
képet magunkról a szom-
szédos országoknak, az 

Európai Úniónak, az egész 
világnak.

A népszámlálás időtar-
tama:

Óktóber 1. és 16. között 
önállóan online lehet kitöl-
teni a kérdőí�veket. Óktóber 
17. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik 
fel azokat a háztartásokat, 
amelyek október 16-ig nem 
töltötték ki online a kérdő-
í�vet. November 21. és 28. 
között a település jegyző-
jénél tehetnek ennek ele-
get adatszolgáltatási köte-
lezettségüknek azok, akik 
november 20-ig ezt nem 
tették meg. A népszámlálás 
eszmei időpontja 2022. ok-
tóber 1-je 0 óra, azaz az ek-
kor fennálló állapotot ala-
pul véve kell a kérdőí�v kér-
déseit megválaszolnunk.

A népszámlálás részt-
vevői

A népszámlálás akkor 
eredményes, ha pontos 
képet ad hazánk lakossá-
gáról. Ezért is fontos, hogy 
a népszámlálásban mind-
annyian részt vegyünk, 
ami egyébként a népszám-
lálásról szóló 2018. évi CI. 
törvény szerint köteles-
ségünk is. Kérdőí�vet kell 
kitölteni mindenkiről, aki 
Magyarországon él; azok-
ról is, akik átmenetileg, 12 
hónapnál rövidebb ideig 
külföldön tartózkodnak; a 
külföldi állampolgárokról 
is, ha legalább 3 hónapja 
Magyarországon tartóz-
kodnak. A népszámlálás 
során a lakáskörülmé-
nyekről is nyilatkozunk. A 
lakásadatok segí�tségével 
pontos képet kaphatunk a 
háztartások lakáskörülmé-
nyeiről. Ó� sszeí�rásra kerül 
az ország területén min-
den lakás, lakott üdülő és 
lakott egyéb lakóegység, 
közösségi éjszakai elhelye-

zést szolgáló intézmény. 
Fontos, hogy az üresen álló 
lakásokról is ki kell tölteni 
a kérdőí�vet. A KSH minden 
magyarországi lakcí�mre 
postai felkérő levelet küld 
szeptember utolsó napjai-
ban. A népszámlálás nem a 
bejelentettség szerinti, ha-
nem a tényleges élethely-
zetet méri fel. Az, hogy kik 
élnek az adott lakcí�men, 
a kitöltött kérdőí�vekből 
derül majd ki, előzetesen 
nem ismert, ezért a felkérő 
levél nem névre szól, csak 
a lakás cí�me (házszámig) 
szerepel a cí�mzésben. An-
nak érdekében, hogy a fel-
kérő levelek minden ház-
tartásba eljussanak, kér-
jük, még a népszámlálás 
előtt gondoskodjanak ar-
ról, hogy házuk falán vagy 
a kerí�tésen látható legyen 
a házszám. Ezzel nagymér-
tékben megkönnyí�tik a fel-
kérő leveleket kézbesí�tők 
munkáját.

Kérjük, őrizze meg a 
felkérőlevelet! A felkérő 
levélben a népszámlálásról 
szóló hasznos információk 
mellett egy 12 jegyű belé-
pési kód is található, ennek 
segí�tségével tudja minden 
háztartás önállóan, inter-
neten kitölteni a kérdőí�vet. 
A szociális, felsőoktatási 
vagy más bentlakásos in-
tézményben lakók az in-
tézmény vezetőjétől kapják 

meg a felkérő levelet, mí�g a 
fedél nélkül élőket szociális 
munkások segí�tik a nép-
számlálásban való részvé-
tel során.

A kérdőív kitöltése
A népszámlálási kérdő-

í�vet önállóan, interneten 
keresztül október 1. és 16. 
között lehet kitölteni. Egy 
erre a célra létrehozott zárt 
rendszerű, online felületen, 
amelybe a felkérő levélben 
szereplő egyedi, 12 jegyű 
belépési kóddal lehet be-
lépni. Mindazok, akik ok-
tóber 16-ig online kitöltik 
a népszámlálási kérdőí�vet, 
nyereményjátékban vehet-
nek részt, amelynek kere-
tében az online kitöltési 
időszak alatt naponta 5 db 
100.000 forint értékű aján-
dékutalványt sorsolunk ki 
a kitöltők között. Azokat a 
háztartásokat, amelyek ok-
tóber 16-ig nem töltik ki in-
terneten a kérdőí�vet, szám-
lálóbiztosok keresik fel ok-
tóber 17. és november 20. 
között. Akik november 20-
ig nem teljesí�tik adatszol-
gáltatási kötelezettségüket, 
november 21. és 28. között 
a település jegyzőjénél je-
lentkezve tehetnek ennek 
eleget. A népszámlálási 
kérdőí�v kitöltése egy átla-
gos háztartásban körülbe-
lül 30 percet vesz igénybe.

Forrás:
nepszamlalas2022.hu
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Adománygyűjtés a Kőkereszt visszaállításáért
Lovas Község Ó� nkormányzata elhatá-

rozta a lovasi régi temetőben évtizedekő-
kel ezelőtt ledőlt, vagy ledöntött régi 
kőkereszt hiányzó elemének pótlását és 
restaurálását követően az új temetőben 
történő felállí�tását. A beszerzett 
árajánlat alapján – a munkálatok 
egy részének önkormányzati, 
illetve önkéntes munkában történő 
elvégzésével – 850.000,- forintba kerül 
a tervek megvalósí�tása.

Többen jelezték, hogy ezt a rend-
kívül nemes ügyet pénzügyileg sze-
retnék támogatni, ezért közösségi 
gyűjtést szervezünk. A beérkezett 
adományokat az Ó� nkormányzat termé-

szetesen kiegészí�ti a kivitelezés teljes 
összegére. A törvényi szabályozások 
miatt az Ó� nkormányzat sajnos nem tud 
közvetlenül ilyen magán adományokat 
fogadni, ezért a közösségi gyűjtés lebo-
nyolí�tásában – céljainkkal azonosulva 
– a Lovas Jövőjéért Egyesület áll szí�ves 
segí�tségünkre, mely segí�tséget nagyon 
köszönünk.

A támogatások átutalásához szük-
séges adatok:

A kedvezményezett neve: Lovas Jö-
vőjéért Egyesület

Számlaszám: 10401220-50515753-
55781009

A közleményben fontos feltüntet-
ni: „Kőkereszt visszaállítása”

Folyamatosan várjuk a pénzügyi tá-
mogatásokat, hogy az idei Halottak 
Napján már új helyén állhasson a régi 
kőkereszt, melynek környezetében az 
elmúlt csaknem 200 évben békében 
egymás mellett nyugodtak római kato-
likus, református és evangélikus lovasi 
őseink. Az adománygyűjtés állásáról a 
helyi információs csatornákon keresz-
tül rendszeres tájékoztatást kí�vánunk 
adni. Bármilyen egyéb kérdésben Pin-
tér Kornél szervező tud felvilágosí�tást 
adni elérhetőségein: 70/256-5324, 
pinterkornel@externet.hu

Lovas Község Önkormányzata
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