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TÁJÉKOZTATÁS - Kishegyi  út
A Kishegyi út állapota már jó ideje problémát okoz az 
ott élőknek, valamint a faluközpontnak is. Lovas és 
Felsőörs községek önkormányzatainak megbí�zásából 
helyreállí�tási munkálatok zajlanak ezen az úton. A 
szeptember eleji hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló 
csapadék is igencsak megrongálta ezt az utat, ezért a 
lovasi önkormányzat vis maior pályázatot nyújtott be az 
államhoz. A kárfelmérésre kijelölt bizottság szeptember 
20-án tekintette meg ezt az útszakaszt. Amint döntés 
születik, tájékoztatjuk a lakosságot.
A munkálatok idejére kérjük a lakosság türelmét és 
megértését!
 Lovas Község Önkormányzata

Szoboravatások
A Márffy Ház szeretettel meghí�vja Ö� nt és kedves családját 
október 6-án (szombat) 15.00 órakor, Márffy Sebestyén 
ötödik évfolyamos szobrászhallgató „Corpus” cí�mű 
szobrának és Károlyi Kiss Benedek szobrászművész „Utolsó 
járat” cí�mű szobrának avató ünnepségére.

A műveket méltatja:
LELKES MA� RK szobrászművész.

Az avató után, mindenkit szeretettel várunk egy pohár 
borra.

Helyszí�n: Lovas, Malomvölgy utca 35.

A szeptemberi eső rothadásnak indította a szőlőket
– kevés a szüretelő, kombájnokat vetettek be

A felvásárlási árak katasztrofálisak, senki nem akar szőlőt venni
– Az idei szüret az előző 
évekhez képest korábban 
kezdődött – tudtuk meg 
CSISZÁR PÉTER hegybí-
rótól. Augusztus vége fele 
már szüreteltéka korábbi 
fajtákat, a hegyközség terü-
letén, gondolok itt a zenitre 
és a cserszegi fűszeresre. A 
mennyiség és a minőség ki-
váló volt, de a szeptemberi 
jelentős csapadék nem hi-
ányzott, több helyen is rot-
hadásnak indult a szőlő.
Csiszár Péter hegybí�ró el-
mondta, hogy négy nap alatt, 
mintegy 100 milliméter csa-
padék hullott a környékünkön, 
amelynek következtében a 
közép és későn érő fajták rot-
hadásnak indultak. – A nagyon 
magas terméshozamok hirte-
len alacsonnyá váltak, több he-
lyen teljes termésveszteség is 
jelentkezett. Ami még a prob-
lémát jelentette, hogy a szü-
retelő brigádok is elfogytak a 
környékünkön, nagyon nehe-
zen lehetett találni munkaerőt. 
Hegyközségünk területén, 

több helyen is elkezdték hasz-
nálni a szüretelőkombájnt, 
a nagyobb termésveszteség 
elkerülése végett, úgy néz 
ki, hogy ez a jövő útja. Ezek a 
gépek egyre jobb minőségben 
dolgoznak, hamarosan a kézi 
erőt felváltja a gépi erő, már 
ahol ez lehetséges. A felvásár-
lási árak katasztrofálisak, sen-
ki nem akar szőlőt venni, és 
aki vesz, az is tí�z évvel ezelőtti 
árakon vásárolja meg a szőlőt. 

Ennek egyetlenegy magyará-
zata van, hogy az Alföldön ter-
mőre fordultak, nagyon nagy 
termőképességű ültetvények, 
ahol a 200–250 mázsa/hektár 
sem ritka. Eltűntek az alföldi 
felvásárlók, a helyiek pedig, 
mivel nincs konkurencia, en-
nek következtében lenyomták 
az árakat, ameddig csak lehet.
Az olaszrizling esetében a 
mennyiség és a minőség na-
gyon hektikus, területe válo-

gatja. A napsütötte helyeken, 
egy idő után megállt a rotha-
dás, voltak olyan ültetvények, 
ami nagyon ritka, hogy aszú-
sodási folyamatok indultak be, 
kiváló minőséggel, mintegy 22 
fokos mustot mértünk, ráadá-
sul a savtartalma is egész jó 
volt. Ugyanakkor azt is el kell 
mondani, hogy az árnyékos, 
vizenyős területeken, több 
helyen is rothadásnak indult 
a szőlő, mely jelentős minő-
ségi és mennyiségi romlással 
járult. 
– A lémennyiséget ugyanakkor 
nagyon jól adják a szőlők, mert 
az egészséges fürtöknél, nagy 
bogyójú termésekről beszé-
lünk. Ha általánosí�tunk, akkor 
cukorfok tartalomban átlagos 
évjáratról beszélhetünk. A bo-
rok minősége, főleg a korai faj-
táknál, jó lesz, az olaszrizling 
meg most erjed, í�gy erről még 
korai nyilatkozni, de én úgy lá-
tom, hogy nem lesz probléma 
ezzel sem – zárta szavait Csis-
szár Péter hegybí�ró. 
 Szendi Péter

CSISZA� R PE� TER hegybí�ró
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Tanévnyitó 2018.
Jó napot kí�vánok! Dicsértes-
sék az U� r Jézus Krisztus! A� l-
dás Békesség!

Nagy tisztelettel köszöntöm 
tanévnyitó ünnepségünk 
minden kedves résztvevőjét.
Köszöntöm iskolánk tanu-
lóit, iskolánk dolgozóit. Kü-
lön köszöntöm a szülőket, 
vendégeinket, rokonokat, 
azokat, akik ma velünk jelen 
vannak tanévnyitó ünnepsé-
günkön.Idén szép nyarunk 
volt. A nyárbúcsúztató ün-
nepségsorozat után kaptunk 
az égiektől még jónéhány 
napot, hogy élvezhessük a 
Balaton kí�nálta lehetősége-
ket. De közben már lassan 
tudatosult bennünk, hogy 
vége, és a település, az em-
berek fokozatosan új rit-
musra kapcsoltak. Mindenki 
készülődni kezdett: ki vissza 
a munkahelyére, ki óvodá-
ba, ki iskolába, ki szüretre, 
a vendéglátósok a szezon 
befejezésére. Mert itt, ná-

lunk ez í�gy természetes, ez 
az élet rendje. Mint ahogy az 
is természetes, hogy itt most 
egybegyűltünk a tanévnyitó-
ra, és hogy közöttünk a legiz-
gatottabbak a kis elsősök és 
a szüleik.  Ezért először őket 
köszöntöm, a 19 első osztá-
lyos kisdiákot, akik mától az 
Endrődi Sándor Református 
A� ltalános Iskola és Kézilab-
da- Utánpótlásközponban 
kezdik el tanulmányaikat. 

Kedves Elsősök!
Tudom, nagyon vártátok 
már, hogy iskolások lehesse-
tek. Köszönjük a Napraforgó 
Ö� voda Kollektí�vájának, hogy 
felkészí�tettek benneteket az 
iskolára. Az iskola más lesz, 
mint amilyen az óvoda volt. 
De ti ügyesek vagytok és si-
kerülni fog a beilleszkedés, 
ha ti is nagyon akarjátok. 
Mint tyúkanyó a csibéit, úgy 
vesz szárnyai alá benneteket 
Tünde néni, az osztályfőnö-
kötök, akivel már tavasszal 
megismerkedtetek. Mindent 
megtesz azért, hogy jól érez-
zétek magatokat itt nálunk. 
Együtt élitek át majd a tudás 
örömét. A csodák felfedezé-
sének gyönyörűsége kí�sér-
jen el benneteket egy életen 
át. Bí�zzatok magatokban és 
legyetek büszkék arra, hogy 
ennek az iskolának a tagjai 
lehettek. Köszönöm szülei-
teknek, hogy minket válasz-
tottak.   

Kedves Nyolcadikosok!
Az alapiskola utolsó évét 

kezditek. Ezelőtt 8 évvel 
19-en kezdtétek meg tanul-
mányaitokat Vali néni ve-
zetésével. Ma 30-an vágtok 
neki az utolsó etapnak. Nem 
lesz könnyű számotokra ez 
a tanév, hiszen felvételizni 
fogtok, és a tanév végén két 
kompetenciamérés vár rá-
tok. Ahhoz, hogy terveitek, 
álmaitok megvalósulhassa-
nak és bekerüljetek az álta-
latok áhí�tott középiskolába, 
sokat kell tennünk közösen. 
Ebben segí�tenek tanáraitok, 
szüleitek, de nektek is telje-
sí�tenetek kell a cél elérésé-
ért. Külön kiemelem a napi 
rendszeres tanulás mellett 
az iskola által biztosí�tott 
felvételi előkészí�tők lehető-
ségét. Csak élni kell ezekkel 
a lehetőségekkel és akkor 
biztos lesz a siker. Kí�vánom, 
hogy ezek tudatában egyre 
növekvő felelősségtudattal 
végezzétek munkátokat, ve-
gyetek részt az iskola életé-
ben aktí�van, hogy mind az 
előttetek végzett volt nyolca-
dikosainknak, gyümölcsöző 
legyen ez az utolsó év.

Kedves Szülők!
Tisztelettel köszöntöm Ö� nö-
ket! Mint az Ö� nök is tudják, 
ugyanabba a Balatonba nem 
léphetünk bele kétszer egy-
más után. Minden változik, 
minden átalakul. Minden 
tanév újabb és újabb felada-
tot jelent, és nem csak gyer-
mekeknek, de szülőknek és 
pedagógusoknak is. Szükség 
lesz a figyelmükre, a türel-

mükre, a példamutatásuk-
ra. Közös munkánk során 
a partneri együttműködést 
tartom a legfontosabbnak. 
Ez adhat gyermekeinknek 
olyan hátteret, alapot, amely 
a legoptimálisabb fejlődésü-
ket biztosí�tja, a tehetségüket 
felszí�nre hozza, személyisé-
güket harmonikussá teszi. 
Bí�zom benne, hogy ezt közö-
sen szülő és iskola meg tudja 
valósí�tani.

Kedves Munkatársaim!
Most az iskola dolgozóit kö-
szöntöm. Mindenkit, aki részt 
vesz az iskola életében, mert 
meg vagyok győződve arról, 
hogy eredményes lehessen 
egy tanév, ugyanúgy hozzá-
tartozik az igazgató, a peda-
gógus, a kollégiumi felügyelő, 
az iskolatitkár, a gazdasági fe-
lelős, takarí�tó és a karbantar-
tó is. Mindegyik munkát lehet 
eredményesen és még ered-
ményesebben végezni. Ma 
Magyarországon nem azok 
választották a pedagógus pá-
lyát, akik kevés munkával sok 
pénzt akartak keresni. Meg 
vagyok győződve arról, hogy 
tanáraink döntő többsége hi-
vatástudatból lett pedagógus 
és nem csak kenyérkereset-
nek, hanem szolgálatnak te-
kinti az iskolai munkáját és 
ez í�gy lesz ezután is. Arról is 
meg vagyok győződve, hogy 
az intézmény fenntartói, az 
Alsóörs-Lovasi Református 
Társegyházközség és Alsó-
örs Ö� nkormányzata a lehe-
tőségekhez képest anyagilag 

ME� SZA� RÖS KA� RÖLY
iskolaigazgató
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és erkölcsileg támogatja az 
intézményben azokat, akik 
áldozatos munkát végeznek. 
Azt kérem Tőletek, kövessé-
tek az igei tanácsot (Pál leve-
le Timóteushoz): „Te pedig a 
munkának terhét hordozzad, 
mint a Jézus Krisztus jó vité-
ze.”

Kedves Gyerekek!
Remélem, nyáron kipihen-
tétek magatokat, élveztétek 
a Balaton hűsí�tő vizét és a 
szünidő egyéb örömeit. Ezen 
a forró nyáron gyakran az 
éjszakák is melegek voltak, 
ilyenkor nem lehetett igazán 
jól aludni. Egy ilyen éjszakán 
különös álmom volt. Azt ál-
modtam, hogy az iskolának 
nőtt egy hatalmas füle. Most 
elmondom, mit hallott ez a 
nagy fül, miközben ti a nyá-
ri vakációtokat töltöttétek. 
Hallotta a gépek zaját, ahogy 
az alsó tagozat termeiben 
felújí�tották a parkettát. Hal-
lotta, hogy emberek pako-
lásznak ide-oda, festenek, 
takarí�tanak. Halkan meg-
köszöntem mindenkinek a 

fáradozását és megí�gértem, 
hogy ti is vigyázni fogtok a 
szép tantermekre. Hallotta, 
hogy református és katoli-
kus hittantáborokban vette-

tek részt. Hallotta a sporttá-
borok éles küzdelmeit. Azt 
is, hogy kézilabdázóink is-
mét megnyerték a Dán kupát 
és eredményesen szerepel-
tek a Cell-kupán. Hallotta a 
sikeresen pótvizsgázókat is. 
Mivel a fül páros szerv, ki-
nőtt egy másik fül is. Az meg 
azt hallotta, hogy ebben a 
tanévben az ötödikesek is 

erdei iskolába mennek és az 
alsó tagozatban a testneve-
lés órák keretében néptánc 
oktatás lesz. Aztán meg, 
hogy idén valamennyi osz-

tály külön szervezi meg az 
osztálykirándulását. Hallot-
ta, hogy a nyolcadik osztály-
ban több tantárgyat is bon-
tásban tanulnak a gyerekek 
a nagy osztálylétszám miatt. 
Bí�zom benne, hogy ebben a 
tanévben csúnya beszédet, 
rosszakaratot, gyatra felele-
teket ennek a két fülnek nem 
kell meghallania. E� s végül 

most a ti fületekbe súgok Pál 
apostoltól egy idézetet. Fü-
leljetek. „ A jó cselekvésben 
ne fáradjunk el, mert a maga 
idejében aratunk majd, ha 
nem lankadunk. Ezért tehát 
mí�g időnk van, tegyünk jót 
mindenkivel, leginkább pe-
dig azokkal, akik testvéreink 
a hitben.”

Kedves Vendégek, Diákok, 
Szülők és Munkatársak! 
U� gy gondolom, mindenki 
egyetérthet Szentgyörgyi 
Albert állí�tásával, miszerint 
olyan lesz a jövő, amilyen a 
ma iskolája. A ma iskoláját 
mi csináljuk, mi alakí�tjuk, 
együtt mindnyájan, akik 
benne dolgozunk. Gyerek, 
szülő, pedagógus. E� s ha 
mindenki rendesen teszi a 
dolgát, akkor nyugodt lelki-
ismerettel, bizakodva nézhe-
tünk a jövőnk felé.
Ezzel a gondolattal a 
2018/2019-es tanévet meg-
nyitom. Köszönöm figyelmü-
ket!

Mészáros Károly
iskolaigazgató

HIRDETMÉNY
Rezsicsökkentés- a veze-
tékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasz-
nálónak
A téli rezsicsökkentés vég-
rehajtását követően szüksé-
gessé váló további intézke-
désekről szóló 1364/2018. 
(VII. 27.) Korm. határozat 
végrehajtásához
 
A 1364/2018. (VII. 27.) 
Korm. határozat alapján 
háztartásonként egy darab, 
a jelen eljárásrend 1. mel-
léklete szerinti igénybeje-
lentés nyújtható be az érin-
tett helyi önkormányzatnál, 
legkésőbb 2018. október 
15. napjáig, amely határidő 
elmulasztása jogvesztő. Az 
igénybejelentő nyilatkoza-
ton rögzí�teni szükséges az 
igényelt fűtőanyag faj-

táját, amely később nem 
módosítható. Az igénylő 
személynek az adott ház-
tartás a bejelentett lak-
helye, vagy a bejelentett 
tartózkodási helye.
Nem felel meg a feltételek-
nek az a háztartás, amely a 
téli rezsicsökkentés koráb-
bi intézkedéseiben már ré-
szesült, azaz az egyetemes 
szolgáltatást igénybe vevő 
lakossági földgázfogyasz-
tók részére biztosí�tott téli 
rezsicsökkentésről szóló 
37/2018. (III.8.) Korm. ren-
delet szerinti fogyasztás-
növekedés finanszí�rozását 
segí�tő juttatásban részesült 
lakossági fogyasztó vagy fo-
gyasztói közösség, illetve a 
fűtési célú távhőszolgálta-
tást igénybe vevő lakossági 

felhasználók részére bizto-
sí�tott téli rezsicsökkentés-
ről szóló 39/2018. (III.12.) 
Korm. rendelet szerinti, a 
téli fogyasztási időszakban 
bekövetkező fogyasztás-
növekedés finanszí�rozását 
segí�tő árkompenzáció jóvá-
í�rásban részesült, távhőszol-
gáltatást igénybe vevő lakos-
sági fogyasztó. A kizárólag 
elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások nem 
jogosultak az igénybejelen-
tésre. 
Az igénybejelentő lap Lovas 
Község Ö� nkormányzatánál 
hivatali időben (Hétfő, szer-
da: 8.00-15.30, péntek: 8.00-
12.00 óra) személyesen ve-
hető át.

Ferenczy Gáborné 
polgármester

Lovas Község
Ö� nkormányzat

tisztelettel meghí�vja
Ö� nt

és kedves Családját
az

ARADI VÉRTANÚK
TISZTELETÉRE

RENDEZETT
CSENDES

MEGEMLÉKEZÉSRE.

Időpont:
2018. október 6.

(szombat) 18.00 óra.

Helyszí�n:
Arany János

és Petőfi Sándor utca
sarka.



Fennállásának hatvanadik évfordulóját
ünnepelte az alsóörsi Napraforgó Óvoda

és Bölcsőde

Hatvan év nagy idő, még 
egy óvoda életében is. Ezen 
időszak alatt több generá-
ció felnőtt. Voltak, akik az 
unokájukat látták viszont 
az intézmény falai között. 
Kiállítással, filmvetítéssel 
és tortával ünnepelték a 
jeles évszámot.
-Az ünnepben a legszebb és 
legfontosabb az együttlét. Az, 
hogy összegyűlünk, megadni 
a tiszteletet a múltnak, mely-
ből a közösség minden tag-
jának van része, az emlékek-
nek, melyek a miénk. Ebből a 
közös tudásból, élményekből 
és érzésekből áll össze a tör-
ténelem – kezdte beszédé-
ben Csiszárné Huszár Judit 
a Napraforgó Ö� voda és Böl-
csőde intézményvezetője, 
akit nemrég az önkormány-
zat újabb öt évre megerősí�-
tette pozí�ciójában. Az óvo-
dáztatás a nevelés és oktatás 
az évek során állandóan for-
málódott, újabb és újabb 
elvárásoknak kellett megfe-
lelnie. Ami nem változott, a 
két állandó szereplő, a gyer-
mek és a pedagógus. – Nem 

változik továbbá a cél sem, 
hiszen mindannyian arra tö-
rekszünk, hogy olyan gyere-
keket neveljünk, akik képesek 
lesznek az őket körülvevő vi-
lágban eligazodni, és az élet 

elvárásainak megfelelni. A 
gyermekeknek két dolgot kell 
adnunk: gyökereket és szár-
nyakat. Gyökereket, amelyek 
tartást adnak, hogy tudják, 
hova tartoznak, de ugyanígy 
szárnyakat is, amelyek az 
egyiket a kényszereitől és elő-
ítéleteitől szabadítják meg, a 
másiknak lehetőséget adnak 
új utakat bejárni vagy inkább 
repülni – folytatta beszédé-
ben Csiszárné Huszár Judit. 
Délelőtt bokrot ültettek a 
gyerekekkel, gondosan meg-
adták neki, hogy fejlődésnek 
induljon, naggyá váljon. A 
bokrot azért is ültették, hogy 
emlékezzenek azokra, akik 
megteremtették Alsóörsön 
az óvodáztatás alapjait. Sze-
retettel gondoltak Keipert 
Lászlónéra, az első magán 
óvoda megteremtőjére, il-
letve a későbbi állami óvo-
dában dolgozó felejthetetlen 
óvónőkre, dajkákra, konyhá-

sokra, akiknek az intézmény 
volt az életük, hivatásuk. 
Hebling Zsolt polgármester 
is az alsóörsi óvodába járt, 
szép emlékei vannak róla. 
Szerinte magas szintű peda-
gógiai munka folyik az intéz-
ményben. Az elmúlt években 
nagyon sokat fejlődött az in-
tézmény, ráadásul tavaly böl-
csődét is indí�tottak. Terveik 
között szerepel a konyha kor-
szerűsí�tése, bőví�tése, melyre 
már beadták a pályázatot. Az 
óvodások szí�vmelengető mű-
sora után Ferenczy Gáborné-
val, Lovas polgármesterével 
együtt, egy emlékplakettel 
ajándékozták meg Csiszárné 
Huszár Judit intézményveze-
tőt, majd az érdeklődők meg-
tekinthettek egy kiállí�tást és 
egy kisfilmet az óvoda éle-
téről, és természetesen nem 
maradhatott el a születésna-
pi torta sem. 

Szendi Péter

4 Lovasi Hírek

FERENCZY GA� BÖRNE�  Lovas polgármestere, CSISZA� RNE�  HU-
SZA� R JUDIT a Napraforgó Ö� voda és Bölcsőde intézményveze-
tője és HEBLING ZSÖLT Alsóörs polgármestere

Az óvoda 60 éves fennállását születésnapi tortával is ünnepelték
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A Balaton Riviéra arcai: 
A kiapadhatatlan forrás

A Balaton-felvidéki táj 
talán ősszel a legszebb. 
Melengető, sokszí�nű, nem 
harsányan, inkább ábrándo-
san, merengőn, amilyenek 
a borok is errefelé. Szüret 
idején is sokféle program-
ból válogathatnak a ven-
dégek: szüreti mulatságok, 
falunapok, családi napok, 
Nyitott Pincék Túra, Pala-
csinta fesztivál, Romantikus 
Reformkor, termelői piacok. 
De elég csak kibérelni egy 
vendégházata hegyen és 
gyönyörködni a tájban egy 
pohár jóféle Ölaszrizlinggel 
vagy Chardonay-vel a ke-
zünkben.

A Balaton Riviéra Turisz-
tikai Egyesület területe, az 
öt falu: Csopak, Alsóörs, Pa-
loznak, Lovas, Felsőörs az 
elmúlt években sokat fejlő-
dött turisztikailag is. A hí�res 
pincészetek mellett toplistás 
éttermek nyí�ltak illetve erő-
södtek meg a régióban, bő-
vült a szálláshelyek kí�nálata 
minden kategóriában, feszti-
válok születtek illetve töret-
lenül népszerűek a régiek. 

A szálláshely szolgáltatók 
között megjelentek a fiata-
lok, az a középnemzedék, 
amelyik nagyon tudatosan 
használja az internetet és 
már nem zsúfolja tele min-
denféle kacattal a vendég-
szobákat, hanem dizájnos 
berendezést vesz, egysze-
rűt, funkcionálist. Kamondy 
László és párja, Nagy Gabp-
riella is ebben a stí�lusban 
működtetik lovasi vendég-
házukat, amelynek a Forrás 
nevet adták. Kézenfekvő 
volt a névválasztás, hiszen 
a Forrás közben található a 

barátságos kis nyaraló. Min-
dig is voltak itt ví�zfolyások, 
amelyekaz esős időszakban 
és a környezettudatos gaz-
dálkodásnak hála, újra megj-
jelentek.

A szálláshely szolgálta-
tás egyszeregye Lovason is 
érvényes: a termék akkor 
kerül jó pozí�cióba, ha el tud-
ja adni magát. Lászlóéktól 
megtudom, hogy a Forrás 
Vendégházat nagyon jól ki 
lehet adni, sok az érdek-
lődő. Tulajdonképpen az 
internetes oldalakon való 
jelenlét szinte folyamatos ki-
használtságot biztosí�t késő 
őszig, azért csak addig, mert 
nincs téliesí�tve a ház. Sokat 
számí�t, hogy kiváló vélemé-
nyeket kapnak azoktól, akik 
kipróbálták, milyen az élet 
a hegyen.  Elsősorban a ter-
mészet közelségét, a nagy-
kertet értékelik, hogy csend, 
nyugalom van, ugyanakkor 
közel a strand és a jó borá-
szatok. 

- Sokan jönnek két-há -
rom kisgyerekkel. De voltak 
vendégeink a Corvinus renn-
dezvényeiről, de a Sörolim-
piáról, a Jazz Piknikről is. 
Csehországból olyan baráti 
társaság szállt meg nálunk, 
akiket kifejezetten a túrázási 
lehetőségek érdekelték– me-
séli Gabriella. Hozzáfűzi: - A 
két évben, amióta kiadjuk a 
nyaralót, laktaknálunk még 
kazahok is, akik a borvidéket 
kívánták felfedezni. Van egy 
információs táblánk, arra 
kitesszük a tájékoztatást a 
közlekedésről, hajójáratok-
ról, programokról, túrázási 
lehetőségekről. Igazából mi is 
folyamatosan új tapasztala-

tokat szerzünk a vendégeink 
által. Például nagyon pozitív 
élménye volt egy német ven-
dégházaspárnak az alsóörsi 
biciklikölcsönzővel. Kihozták 
nekik a kerékpárokat, rá-
adásul szolid áron. A Lovas 
Kikötőt is szeretjük ajánlani 
a vendégeinknek, kiváló reg-
geliző hely, de esti poharaz-
gatásra is telitalálat.

Kamondy Lászlóék Vesz-
prémből illetve Budapestről 
költöztek le a Balatonhoz. 
Lovasi nyaralójuk közelé-
ben, Paloznakon épí�tettek 
családi házat, ahova 2016 
karácsonyán költöztek be 

azzal a szándékkal, hogy a 
külső szí�nezést, az udvar 
rendezését majd megoldják, 
ha már bent lesznek.  Azóta 
is dolgoznak rajta, Gabriella 
erejét és figyelmét azonban 
egyelőre nagyon leköti a 
két kicsi gyermek, a hathe-
tes Vilmos és a 3 éves Már-
ton. László pedig keményen 
dolgozik, könyveléssel és 
könyvvizsgálattal foglalko-
zik. A szálláshelyszolgáltat
ástmellékesen, de annál na-
gyobb lelkesedéssel műve-
lik.

Bartuc Gabriella

Kamondy László, párjával, Gabriellával és a két kisfiúval, Már-
tonnal és Vilmossal a most épült paloznaki családi ház előtt. 
Imádják ezt a vidéket és vendégeiknek is jó szí�vvel ajánlják
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Emelhetik a Balaton vízszintjét 
– megjött az engedély

Megkapta a hatósági en-
gedélyt a Balaton nyári 
szabályozási vízszint-ma-
ximumának 110 centimé-
terről 120 centiméterre 
emelésének projektje a 
Veszprém Megyei Kor-
mányhivataltól, a határo-
zat még nem jogerős.
A Balaton nyári üzemi ví�z-
szintjének megemelése 10 
centiméterrel már 2016-ban 
a megkezdődött kí�sérleti 
jelleggel, és tart azóta is. A 
Balaton ví�zszintszabályozá-
sának módosí�tására meg-

született hatósági engedély 
megfogalmazza, hogy a tó 
ví�zgazdálkodási gondjainak 
enyhí�tésére „gyakorlatilag 
egyetlen és jelenleg megva-
lósí�tható hatékony műszaki 
megoldás a tómederben tör-
ténő tározás.
Az utóbbi évtizedekben ta-
pasztalható szélsőséges 
időjárás szükségessé teszi 
a változó éghajlati körül-
ményekhez jobban igazodó 
ví�zszintszabályozás kiala-
kí�tását, melynek érdekében 
a jelenlegi nyári időszakra 

vonatkozó szabályozott ví�z-
szintet 120 centiméterben 
maximálják.”
A 10 centiméteres ví�zszint-
emelés eredményeként a 
tóban lévő ví�z mennyisége 
körülbelül 60 millió köbmé-
terrel nő, ami az eddigieknél 
tágabb lehetőséget jelent a 
ví�zkészlet-gazdálkodásban 
- magyarázzák a határozat-
ban.
A 69 oldalas dokumentum 
értelmében ütemtervet kell 
készí�teni a hatáscsökkentő 
intézkedésekről, ami főként 

a partvédőműveket, a parti 
területek csapadékví�z-elve-
zető rendszereit, valamint a 
Sió-zsilip és a Sió-csatorna 
ví�zszállí�tó képességét érinti. 
A szakhatóságok és önkor-
mányzatok álláspontját is 
összegző határozatból ki-
derül az is, hogy a ví�zszint-
emelés ugyanakkor nehezí�ti 
majd a nádas megújulását, 
és megoldandó problémákat 
okoz a Kis-Balaton ví�zvédel-
mi rendszer működtetésé-
ben.
 Forrás: napi.hu

Több baleset történt az idén nyáron – fokozott
ellenőrzésre számíthatnak az autósok

REGDON LÁSZLÓ ezredes 
a Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság rendőrkapitánya 
örömmel számolt be, hogy 
kirívó esemény nem történt 
a nyáron Balatonfüred és 
vonzáskörzetében, ugyan-
akkor sajnálatosnak tartja, 
hogy jelentősen emelkedett 
a balesetek száma a tavalyi 
szezonhoz képest. 
A 2018-as turisztikai idényre a 
rendőrség már tavasszal meg-
kezdte a felkészülést. A Bala-
tonfüredi Rendőrkapitányság 
biztosí�totta a tömegesen ér-
kező nyaralóvendégek és a he-
lyiek nyugalmát,mint minden 
évben újra segí�tséget kaptak 
a Készenléti Rendőrségtől, a 
megyei szervektől, a szomszé-
dos rendőrkapitányságoktól. –
Nyáron nagyon sokan látogat-
tak a Balatonra, a strandokra, 
a települések által szervezett 
rendezvényekre, Alsóörstől-Ba-
latonszepezdig több száz prog-
ramot kellett biztosítanunk. 
Illetékességi területünkön 
voltak garázdaságok, kisebb 
rendzavarások, elsősorban az 
ittas állapotnak köszönhető-
en, de ezek elkövetőit nagyon 
gyorsan tetten tudtuk érni, 
és a bíróság elé állí�tásukról 
is gyorsan intézkedtünk. Ki-
emelt jogsértés, mint rablás, 

nemi erőszak, emberölés nem 
történt a turisztikai évadban, 
még a betörések és a strandi lo-
pások száma is elenyésző volt. 
Amivel többet kellett foglalkoz-
nunk idén, az a mobiltelefonok 
eltulajdonítása, akár táskából, 
akár szórakozóhelyről. A gép-
kocsi feltöréseket is sikerült 
időben megállítanunk. A betö-
rések, lopások elkövetőiből töb-
bet letartóztatásba helyezett a 
bíróság. Sajnos a sérüléses bal-
esetek száma jelentősen nőtt az 
előző évhez képest, elsősorban 
köszönhető mindez a gyors-
hajtásnak. Éppen ezért a sza-
bályszegő járművezetők forga-
lomból való kiszűrésére jobban 
koncentrálnunk kell – foglalta 
össze az idei szezont Regdon 
László rendőrkapitány. 
Az autósok számí�thatnak arra, 
hogy egyértelmű rendőri jel-
zettel el nem látott autókból is 
mérhetik őket. Regdon László 
elmondta, hogy nem lesznek 
mérések például útfelbontás 
után kint felejtett tábláknál. 
Ugyanakkor a balesetek meg-
előzése érdekében belterüle-
ten, gyalogátkelő közelében, 
iskoláknál, kereszteződések-
nél, akár nappal vagy éjszaka 
a jövőben is tartanak sebes-
ségellenőrzést.
A rendőrség a turisztikai sze-

zon után nagyban koncentrál 
a szüreti időszakra, hiszen a 
szüretelők járművei célponttá 
válhatnak az utazó bűnözők-
nek, akik az autókból eltu-
lajdoní�thatják az otthagyott 
értékeket, pénztárcákat. Fel-
hí�vta a figyelmet arra, hogy 
az autóinkat zárjuk be, nyitott 
ablakkal neparkoljunk a szü-
rettől még néhány méterre se, 
mert nem lehet munkaköz-
ben az értékekre is figyelni. A 
nyaralóknál pedig javasolja a 
távfelügyeleti biztonsági szol-

gálat igénybevételét. Mind-
ezek mellett a lakás- és ház-
tulajdonosok mindenképpen 
fontolják meg, hogy milyen 
értékeket hagynak a házban, a 
pincében és azt milyen zárral, 
ráccsal védelmezik. Természe-
tesen továbbra is lesznek ku-
tyás, és idén már lovas rendőri 
ellenőrzések, a polgárőrök 
segí�tségét is igénybe véve, a 
bűncselekmények megelőzé-
se érdekében.

Szendi Péter

REGDÖN LA� SZLÖ�  rendőrkapitány rendőri jelzéssel el nem 
látott, de mobil kéklámpával felszerelt rendőrautó mellett áll, 
melyen elől és hátul is van kamera, mely útközben is ki tudja 
szűrni a szabálysértéseket. 
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Megelőzés a balatonfüredi Lakótelepi Napon
és Szomszédünnepen

A Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság munkatársai pre-
venciós programokkal vár-
ták az érdeklődőket. A már 
tradicióvá vált Lakótelepi Nap 
és Szomszédünnep városi 
rendezvény keretében Ba-
latonfüreden, a Köztársaság 
úti lakótelepen szeptember 
15-én 11 órától a rendőrök 
pedálos gokarttal, szolgálati 
gépjárművel és motorral, va-
lamint rendőrkutyával várták 
a gyermekeket és szüleiket 
egyaránt. A bátrabbak KRESZ-
teszt kitöltésével ellenőriz-
hették közlekedési tudásu-
kat, közülük a legügyesebbek 
közlekedésbiztonságot segí�tő 
ajándéktárgyakat kaptak.
Az elméleti tudnivalók mellett 
a diákokat hasznos baleset-
megelőzési tanácsokkal látták 
el, hogy ne váljanak közleke-

dési baleset áldozatává az is-
kolakezdés időszakában sem. 
A rendőrök hangsúlyozták, 
hogy kiemelten figyeljenek az 
iskolák környéki gyalogátkelő-
helyeken való közlekedés so-
rán. Amennyiben kerékpárral 
érkeznek a tanintézménybe, a 

kétkerekű megfelelő műszaki 
állapotban legyen és működő 
biztonsági berendezésekkel 
legyen felszerelve! Elmondták 
továbbá, hogy soha ne lépje-
nek ki az úttestre takarásból 
semmilyen jármű mögül és ha 
nincs kijelölt gyalogátkelőhely, 

mindig alapos körültekin-
tést követően, a legrövidebb 
szakaszon menjenek át az út 
egyik oldaláról a másikra!
A jelenlévők különféle bűn-
megelőzési kiadványok közül 
választhattak, illetve hasznos 
megelőzési tanácsokat is kap-
tak, hogyan kerülhetik el, hogy 
bűncselekmények áldozatává 
váljanak. Lehetőség volt a dél-
után folyamán a BikeSafe or-
szágos program keretén belül 
a kerékpárok regisztrációjára, 
valamint a határvadász tobor-
zás iránt érdeklődök is felvilá-
gosí�tást kaptak a felvételi eljá-
rásról, illetve a jelentkezéshez 
szükséges feltételekről.

Szabó Zoltán 
kormánytisztviselő

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság

Kedves Lovasiak!

Egyesületünk szep-
tember 29-én, szomba-
ton ötödik alkalommal 
szervezi meg a nagy si-
kerű Nyitott Pincék tel-
jesítménytúrát, mely-
nek lebonyolításához 
önkéntesek segítségét 
szeretnénk kérni.

A pecsétpontokon a 
túrázók fogadása, iga-
zolólapjuk lepecséte-
lése a feladat. A túra 
útvonala (az esemény-
re kattintva olvasható) 
Felsőörs, Alsóörs, Lo-
vas, Paloznak, Csopak 
borászatait, éttermeit, 
csárdáit, bisztróit érin-
ti. A túra 8.00-18.00 

között zajlik. Azokon a 
pecsétpontokon, me-
lyet az utolsó túrázó is 
meglátogatott, véget ér 
a munka. A pecsétőrök 
számára asztal, szék fe-
dett helyen biztosított.
További információval 
az info@balatonriviera.
hu címen, a +36 70 371 
8501 telefonszámon és 

személyesen alsóör-
si és csopaki irodáink 
nyitvatartási idejében 
tudunk szolgálni.
Segítségüket előre is 
nagyon szépen köszön-
jük.

Üdvözlettel
a Balaton Riviéra 

csapata
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16.00 óra:   Gyülekező a faluház udvarán  

16.00 - 18.00  Arcfestés Dienes Andreával  valamint kézműves foglalkozás és játékudvar a 
Napraforgóház Gyermekudvar szervezésében 

16.30 óra:   Szüreti felvonulás: szüreti menet, lovasok, betyárok, népviseletbe öltözött felvonulók, 
harmonikaszóval, népdalokkal és boros nótákkal.  
 

Közreműködnek: Csontó Zoltán, Lovas Egyesület, Lovas Hunyadi Huszár és Betyár 
Hagyományőrző egyesület és a falu apraja-nagyja 

17.00 óra:   A Csopaki Táncegyüttes műsora 

17.30 óra  Kemencében sült kenyérrel kínáljuk a kedves vendégeket 

18.00 óra:   Egy gitár, egy mikrofon - Dávid Roland koncertje 

20.00 óra:              Utcabál a Sasi Duóval 
__________________________________________________________________________________ 

Az őskori vörös festékbánya állandó kiállítása megtekinthető a rendezvény ideje alatt  
a lovasi faluház pincéjében. Tárlatvezető: Kovácsné Kasza Katalin régész technikus. 

Büfé: Sarok Borozó, jó idő esetén vacsora 

Helyszín: Lovas, Fő u. 8. Közösségi tér 
(faluház udvara) 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Rossz idő esetén a programok a faluház 
nagytermében kerülnek megrendezésre! 
Szervező: Lovas Község Önkormányzata.  

Kapcsolattartó: Volford-Hull Zita 20-323-9797,  
87-575-083 

 

Aki szeretne népviseletbe öltözni, kérjük vegye fel  
a kapcsolatot Volford-Hull Zitával (20-323-9797)! 


