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Nagy várakozás és munka 
előzte meg az idei mikrótér-
ségi Mandula Ünnepet. Az 
időjárás is kegyeibe fogadott 
bennünket, hiszen verőfényes 
hétvégénk volt.

Az öt falu változatos prog-
ramokat kínált minden kor-
osztály számára.  Pénteken a 
Lovasi Nagy Gyula Galériában 
állította  ki képeit a Bakony Fo-
tóklub, direkt a Mandula Ün-
nepre készített fotóival. Az este 
során rövid ismertetőt hallhat-
tunk a Fotóklub  életéről, mű-
ködéséről. Szombaton egész 
napos program várta az érdek-
lődőket Lovason. Kiemelkedő 
esemény volt a világhírű Sza-
mos Marcipán bemutatkozása, 
amelynek során sok érdekessé-
get hallhattunk a marcipán-ké-
szítés fortélyairól. Nagy sikere 
volt a gyerekek és a felnőttek 

körében is a marcipánfigurák 
készítésének. Itt megtanulhat-

tuk, hogy kell pl. rózsát, békát, 
delfint stb. formázni. Egész nap 
megtekinthető volt a marcipán 
kiállítás, közben mandulás éte-
leket, helyi borokat kóstolhat-
tak az ide látogatók.

Kellemes környezetben, cso-
dálatos virágok között került 

sor a Csermák Antal Zeneisko-
la tavaszias hangulatú koncert-
jére, ahol gitár és fuvola hangja 
szólalt meg. Üde színfolt volt a 
Galériában a Szamos Marcipán 
likőr kóstoló, vásár.

Vasárnap kicsiknek, nagyok-
nak lehetőségük volt megis-
merkedni  különféle néptán-
cok lépéseivel, körtáncokkal, 
népdalokkal. A táncház végére 
pedig mandulával kapcsolatos 
éneket is megtanultunk.

Jól sikerült tehát a Mandula 
Ünnep, remélem jövőre a tú-
rázókon, turistákon kívül több 
lovasi látogat majd el a lovasi 
rendezvényekre.

Támogatók, segítők: Feren-
czy Gábor, Hatvári Lajos, Márf-
fy Eszter, Márffy György(www.
bookline.hu), Pap Huba, Sárdi 
Benőné, Simon László, Simon-
né Marika, Simon Géza, Szőnyi 
Liza, Tóth János, Tóthné Mari-
ka, Urbán Erika, Véber János, 
Szamos Marcipán, Séf iskola, 
Nagy Gyula Galéria

Nagy Tünde
teleházvezető

Mandulavirágzástól a marcipánig

Bóka István lett a legjobb
A közelmúltban vehette át 

Dr. Bóka István Balatonfüred 
polgármestere azt a kitünte-
tést, melyet az állampolgárok 
szavazatai alapján ítéltek oda.

A Lovashoz ezer szállal kötő-
dő országgyűlési képviselő lett 
ugyanis idén az év polgármes-
tere.

Balatonfüred első embere a 
Pécsett megtartott városi pol-
gármesterek találkozóján ve-

hette át Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési 
minisztertől Melocco Miklós szobrát. Idén két országos napi-
lapban 64350 állampolgár adta le szavazatát. Értesüléseink sze-
rint a politikus meggyőző fölénnyel utasította maga mögé a töb-
bi polgármestert. 

Sz.P

Anyák napi játszóház
Kedves gyerekek!

Közeleg az Anyák Napja.

Készítsetek édesanyátoknak
Anyák Napja alkalmából ajándékot a Teleházban.

Időpont:
2007. május 5-én (szombat) 10 órától

Várok mindenkit!
Nagy Tünde

Teleházvezető
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2006 májusában, körülbelül 
egy évvel ezelőtt kezdődtek a 
Nagy Gyula Művészeti Ala-
pítványnak, és a Lovasi Nagy 
Gyula Galériának helyet adó 
épület (volt óvoda) helyre-
állítási munkálatai. Ebből az 
alkalomból éreztük aktuális-
nak, hogy beszámoljunk ed-
dig végzett tevékenységünkről, 
küzdelmeinkről, de ami a leg-
fontosabb, már megvalósult il-
letve kibontakozó álmainkról.

Az alapítók, a művész lánya, 
Nagy Ágota  és unokaöccse 
Nagy Sándor nagy célokat tűz-
tek ki maguk elé, amit az alapí-
tó okiratban meg is fogalmaz-
tak. Ennek rövid összefoglalása 
a következő:

Az alapítvány Nagy Gyula 
Egry-díjas festőművész (1922 - 
1966) műveinek összegyűjtése, 
Lovas községben történő állan-
dó kiállítása, a hagyatéka mél-
tó megőrzése, megismertetése 
a lakossággal, tevékenységének 
a publikálása. Ezzel összefüg-
gően a kortárs művészek mun-
káinak propagálása.

Kulturális közintézmény lét-
rehozása és működtetése Lovas 
községben.

A mindenkori Lovasi prog-
ramokkal szoros együttmű-
ködésben, különböző ren-
dezvények, hangversenyek, 
író-olvasó találkozók, irodalmi 
estek szervezése. Ezek a prog-
ramok nemcsak a nyári turista 
szezonban, hanem egész égész 
évben várják Lovas község, 
és az egész kistérség lakóit, és 
idelátogató vendégeit. Idő-
szakos kiállítások szervezése 
Nagy Gyula és a kortárs mű-
vészek festményeiből, szobrai-
ból és grafikáiból. Kiemelten 
a Balaton-felvidéken alkotó 
művészek munkáit, továbbá a 
Balatonhoz és Lovas község-
hez kapcsolódó iparművészek, 
népművészek, építészek mun-
káit.

Az Alapítvány fontosnak 
tartja a hagyományőrzést, a 
kézimunkát, a különleges gyűj-
temények bemutatását, amire 
már érkezett jelzés a község la-
kóitól. Terveink között szerepel 
az alkotó és oktató programok 

szervezése: képzőművészeti al-
kotótábor amatőr és hivatásos 
művészeknek; művészeti tábor 
gyermekeknek - fotó, aquarel-
le, komputer, grafika, animáció 
- ahol az oktatást is az Alapít-
vány biztosítja; kézműves, nép-
művészeti, hagyományőrző tá-
borok szervezése gyerekeknek.

Önök joggal feltehetik azt a 
kérdést, hogy mi minden va-
lósult meg az elmúlt évben? A 
Galéria épületének felújítása, 
a Lovasi Napok megnyitására 
nagy izgalmak, rohanás, és a lo-
vasiaktól kapott nagyon sok se-
gítség eredményeképpen nagy-
jából elkészült. A kert virágba 
borult. A Galéria megnyitotta 
kaput Nagy Gyula emlékkiállí-
tásával. Felejthetetlen pillanatok 
voltak, reméljük,nem csak a mi 
számunkra. Ezt követte Nagy 
Bandó András könyvbemuta-
tója, és dedikálása, ami szintén 
nagyon jó hangulatúra sikerült. 

Ezeket az eseményeket nyomon 
követte a Palota TV, a Séd TV, 
és a Füred TV is. A következő 
programra a lovasi búcsú alkal-
mából került sor. Kiállítás nyílt 
Nagy Ágota és Fodor László 
aquarelljeiből, és egy csodálatos 
kerti hangversenyt adott Pet-
rőcz Mária énekművész.

Október végén került sor 
a Gyertyaláng című irodalmi 
műsor megrendezésére, ahol 
Decsiné Kiss Márta saját meg-
zenésítésében verseket énekelt, 
Dömök Elíz pedig saját költe-
ményeit adta elő. Az Alsóörsi 
Csipkeműhely csodálatos al-
kotásiból új kiállítás nyílott, 
ami nagyon nagy közönséget 
vonzott. Az egész est egy szí-
vet, lelket melengető élményt 
adott annak, aki eljött hozzánk. 
A lovasi búcsúi műsorból, és a 
Gyertyaláng estből szeretnénk 
egy hagyományt teremteni, a 
már meglévők mellé.

Ilyen volt a Lovasi Betlehe-
mes műsor alkalmából meg-
rendezett kiállítás. Akkor 
Bognár László Felsőörsön élő 
szobrászművész örvendez-
tetett meg bennünket azzal, 
hogy műveiből kiállítást ren-
dezhettünk. Nagyon kellemes 
beszélgetések és forralt bor 
kortyolgatás koronázta meg a 
már lovasi hagyománynak szá-
mító, megható betlehemes mű-
sort és a Nyugdíjas Klub hang-
versenyét.

Mi mindent szeretnénk meg-
valósítani idén?

A Galéria március 15-én már 
megnyitotta kaput,és Húsvét-
kor is fogadott látogatókat.

 Az év kezdését igazából a 
Mandulaünnep három napos 
rendezvénysorozatához való 
kapcsolódás jelentette. Megint 
egy nagyon szép kezdeménye-
zés indult útjára a Balaton Ri-
viéra Turisztikai Egyesület  öt 
községet összefogó szervezésé-
ben. Az Alapítvány már az elő-
ző év végén készült a Mandu-
laünnepre a Bakony Fotóklub 
felkérésével, akik külön erre 
az alkalomra fotózták ezen a 
tavaszon a csodálatos mandu-
lavirágzást Lovason és környé-
kén. A kiállítás április 13-án 
a Mandulaünnep kezdetekor 
nyílt meg.

Április 14-én a  veszprémi 
Csermák Antal Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény hall-
gatói tartottak hangversenyt 
az újra virágba borult kertben. 
Utána a Bakony Fotóklub mű-
vészeti vezetője Láng Tibor 
tartott tárlatvezetést Mandula-
virágzás c. csodálatos kiállítá-
sukkor. A kertben a Szamos 
Marcipán tartott marcipán-
likőr kóstolót és vásárt, ami 
szintén nagy érdeklődésnek ör-
vendett. Azt kell mondanunk, 
hogy eddigi tevékenységünket 
érdeklődéssel és szeretettel fo-
gadták a lovasiak. Nagyon sok 
segítséget kaptunk a zenélő 
gyerekek szállításától kezdve, 
a pogácsasütésen keresztül, az 
őszinte érdeklődésig. Van már 
főállású gondnoka is a Galé-
riának. Neki és a virágszerető 
Tóthné Marikának és Bácsiné 

A Nagy Gyula Művészeti Alapítványról

A Csermák Antal Zeneiskola koncertjét csodálhatták meg április 
közepén az érdeklődők
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Terikének köszönhetjük a cso-
dálatos kertet, aminek láttán 
sokan megállnak, és betérnek 
hozzánk. Az Alapítvány eddig 
kizárólag a kevéske alapítványi 
vagyonból, és magán pénzből 
gazdálkodott. Meghívott ki-
állítóink és előadóink minden 
ellenszolgáltatás nélkül álltak a 
lovasi közönség elé. Ezúton is 
köszönjük áldozatkészségüket!

Következő programjaink:
– Gyermekrajz verseny és 

kiállítás.
– A Lovasi Napok alkalmá-

ból  Zongor Gábor kiállítása.
– Nagy Gyula emlékkiállítá-

sának új képekkel való folya-
matos frissítése.

– Újabb hangversenyek és 
kiállítások egyeztetése is fo-
lyamatban van a már hagyo-
mányos lovasi programokkal 
szorosan összehangolva.

– A nyári szünetben szeret-
nénk a Bakony Fotóklubbal 
együttműködve nyári fotós 
„tábort” szervezni, aminek 
meghirdetés és az érdeklődés 
felmérése folyamatban van.

Reméljük, hogy az Alapít-
vány és a Galéria  működését 
az elkövetkezendőkben is fi-
gyelemmel kíséri,és szeretet-
tel fogadja majd mind Lovas 
község, mind a régió lakossága 
és vendégeik, ahogy mi is sze-
retettel várunk minden ötletet, 
kezdeményezést és segítséget, 
legyen az konkrétan az Alapít-
vány anyagi támogatása, vagy  
csak a rendezvényeink látoga-
tása és népszerűsítése.

Külön szeretnénk köszö-
netet mondani Lovas Község 
Önkormányzatának a kezde-
tektől kapott támogatásért és 
segítségért.

A Nagy Gyula Művészeti 
Alapítvány 

Bankszámlaszáma :
1 0 3 0 0 0 0 2 - 1 0 2 8 6 7 3 2 -

49020019

Egyéb elérhetőség:
http://nonprofit.hu/szerv/

egyszerv/62957.html
www.nagy-gyula.org
nagy.maria@nagy.gyula.org

Nagy Mária
A Lovasi Nagy Gyula Galé-

ria igazgatója és titkára

Néhány évvel ezelőtt az öt 
község (Felsőörs, Alsóörs, 
Lovas, Paloznak és Csopak) 
„Mandula Ünnep” néven ren-
dezvénysorozatot szervezett 
április idusán. Egy ideig az 
eseményekről nem igazán le-
hetett hallani, most azonban 
ismét megrendezésre kerül-
tek a programok.

A háromnapos ünnep mi 
mással kezdődhetett volna, 
mint borversennyel, ahol a tér-
ség legfinomabb borait lehetett 
megkóstolni. A Malom Csár-
dában megrendezett „bor-
ünnepen” negyvenegy nedüt 
neveztek be a gazdák, köztük 
huszonöt olaszrizlinget. A „Ba-
laton Riviéra Bora 2007” meg-
tisztelő címet a csopaki Szent 
Donát pince olaszrizlingje 
nyerte el. A nívós borversenyt 
bizonyítja, hogy a szakértő 
zsűri további öt aranyérmet 
osztott ki a versenyzők között. 
Lovas jó hírnevét Simon Géza 
öregbítette tovább olaszrizling-
jével. A díjazottak között volt 
még a felsőörsi Tóth Balázs, 
a paloznaki Három Királyok 
Pincészete, valamint a csopaki 
Petrányi Pince sárga muskotá-
lya.

 A rendezvény sorozat hiva-
talos megnyitóján az Alsóörsi 
Csipkeműhely és a Paloznaki 
Hímzőkör közös kiállítását te-

kinthették meg az érdeklődök. 
Az alsóörsi művelődési házban 
bepillantást nyerhettek a ter-
mészetfotó kedvelői, „Ellopott 
pillanatok a természet tárházá-
ból” címmel,  melyet a tíz éves 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park állított ki.

Persze az elmaradhatatlan 
mandulás ételek és a helyi bo-
rok kínálata végigkísérték a 
programokat. A bakancsos 
túra dr. Pudmer Erzsébet ve-
zetésével és az olaszrizling tan-
ösvényen való séta Tamás Je-
nővel szerencsére sok embert 
megmozgatott. Élénk érdeklő-
dés kísérte a marcipán szobrok 
tárlatát is, csakúgy mint a pa-
loznaki faluház nagytermében 
megrendezett mandulás sütik 
versenyét, ahol 18  hölgy mu-
tatta meg aprósüteményeit. A 
zsűri értékelte, hogy a háziasz-
szonyok milyen sokoldalúan 
használták fel térségünk köz-
kedvelt gyümölcsét a mandu-
lát. Az aprósütemények kate-
góriában egyébként a felsőörsi 
Szalai Jánosné Borzas Katája 
volt a legfinomabb, míg a tor-
ták között a veszprémi Séf is-
kola diákja, Kádár Veronika 
készítette a legfinomabb man-
dulástortát. A szombati nap a 
tavaszköszöntő koncerttel és az 
úgynevezett „mandula-bállal” 
zárult, melynek a lovasi falu-
ház nagyterme adott otthont.

Másnap, aki még kelő ener-
giát érzett magában, a bicikli 
nyergébe ülhetett és végig ke-
rékpározhatta a kijelölt utat az 
öt község településein keresz-
tül. A kerékpár szerelmesei túl 
azon által, hogy az egészséges 
életmódnak hódoltak, megis-
merkedhettek a táj szépségei-
vel, a falvak nevezetességeivel. 

A Balaton Riviéra Turiszti-
kai Egyesület programsorozata 
táncházzal zárult a lovasi falu-
házban, ahol a „parkett ördö-
gei” azzal búcsúztak el egy-
mástól, hogy „jövőre, veletek, 
ugyanitt”.

Szendi Péter 

Mandula ünnep
a Csopak-medencében

„Másnak térkép-e táj”
„Válaszd a Sportot! Sportolj a drog helyett!” 

címmel konferenciát tartottak a Megyeháza 
Szent István termében, valamint ezen a na-
pon startolt Tapolcáról a tizedik alkalommal 
megrendezett megyefutás is.

Tavaly április végén a Veszprém Megyei 
Testnevelési és Sport Hivatal indította el azt az 
akciót, mely az értekezlet fő témája volt. - A 
program keretén belül járjuk a megye iskoláit, 
településeit, olyan együttműködés keretén be-
lül, hogy az iskola és település egészségmegőr-
ző napjainak programjában kérünk egy-másfél 
óra időpontot. Ennek keretén belül filmvetíté-
sekkel, sportági bemutatókkal népszerűsítjük 
a sportot. Magunkkal viszünk olyan ismert 
sportolókat, akikkel lehetőség van beszélge-
tést folytatni, életükről, sikereikről, gyötrődé-
seikről a hétköznapokban – derült ki annak a 

sajtótájékoztatójának a meghívójából, melyre 
szerkesztőségünk is meghívást kapott. 

Az ankét során kiderült, hogy Veszprém 
megye 44 olimpikont tart számon, mely re-
mélhetőleg a közeljövőben emelkedni fog. A 
szervezők a rendezvény során ügyeltek arra, 
hogy minden egyes felszólalás középpontjában 
a sport álljon. 

A „Másnak térkép-e táj” elnevezésű jubileu-
mi megyefutás sportolói Tapolcáról indultak 
el és tiszteletüket tették Balatonfüreden is a 
Kossuth forrásnál. A résztvevők két útvonalon 
haladtak. Az egyik társaság Ajkán át Pápáig, 
míg a többiek a Balaton partján kocogtak Vár-
palotáig. 

A szervezők ezzel a sporteseménnyel első-
sorban a fiatalokat kívánták megszólítani, 
felhívni a figyelmüket a sport szeretetére és a 
drog veszélyeire.

Szendi Péter
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A helyi hívás díjával hívható 
DRV INFO VONAL a nap 24 
órájában tájékoztatást nyújt a 
DRV Zrt. által biztosított szol-
gáltatásokkal kapcsolatban, és 
kényelmes ügyintézést tesz le-
hetővé Fogyasztóink számára.

Ügyfélszolgálati munkatár-
saink munkanapokon 7.30-
tól 15.30-ig várják hívását, 
automata információs szol-
gáltatásunk és az önkiszolgáló 
menüpontok pedig éjjel-nap-
pal bármikor igénybe vehetők.

A DRV INFO VONAL tár-
csázása előtt, kérjük, készít-
se elő vízdíjszámláját, számos 
ügytípus intézéshez szükséges 
ugyanis a számlán található 10 
jegyű üzleti partnerazonosító 
szám és egyéb adatok megadá-
sa. A vízmérőállás automati-
kus rögzítésekor vízmérőjének 
gyári számát is használnia kell, 
míg számlaegyenlegének au-
tomatikus lekérdezésekor 8 
jegyű szerződéses folyószámla 
számát kérjük Öntől. Az auto-
matikus önkiszolgáló funkciók 
2007. február 20-tól vehetők 
igénybe.

A 06 40 / 240 – 240 tárcsázá-
sát követően, telefonkészüléke 
nyomógombjai segítségével az 
alábbi menüpontok közül vá-
laszthat:

Hibabejelentés (0-24)
Az 1-es gomb választása 

esetén hívását a 24 órás disz-
pécserszolgálathoz irányítjuk, 
ahol bejelentheti a meghibá-
sodásokat, illetve vízellátással 
kapcsolatos észrevételeit.

Mérőállás bediktálás (0-24)
Mérőállását a nap 24 órájá-

ban bármikor rögzítheti ügy-
intéző nélkül is. Válassza a 2-

es menüpontot, majd nyomja 
meg az 1-es gombot. 

A telefon nyomógombjai se-
gítségével adja meg:
• a 10 jegyű üzleti partner-

azonosító számát,
• majd a vízmérő gyári szá-

mából az utolsó 3 számje-
gyet,

• végül az Önáltal leolvasott 
egész köbméter értéket!

Automata rendszerünk rög-
zíti mérőállását.

Munkaidőben (7.30 – 15.30) 
kérheti ügyintézőnk segítségét 
a mérőállás rögzítéséhez.

Folyószámla egyenleg le-
kérdezése (0-24)

A DRV Info Vonal segít-
ségével kényelmesen kérhet 
tájékoztatást aktuális számla-
egyenlegéről telefonon. Válasz-
sza a 3-as menüpontot, majd 
nyomja meg az 1-es gombot!

Adja meg a telefon nyomó-
gombjai segítségével a számlán 
található 8 jegyű folyószámla 
számát!

Automata rendszerünk tájé-
koztatja egyenlegéről.

Munkaidőben (7.30 – 15.30) 
kérheti ügyintézőnk segítségét 
a számlaegyenleg lekérdezésé-
hez.

Általános tájékoztatás (0-24)
A 4-es gomb választása ese-

tén az alábbi témákban kaphat 
általános tájékoztatást a nap 24 
órájában:
• Új bekötés létesítésével 

kapcsolatos információk 
• Leolvasással, számlázással 

kapcsolatos információk 
• A vízfogyasztás mérésével 

kapcsolatos információk 
• Víz- és csatornadíjakkal 

kapcsolatos információk 

• Átírással kapcsolatos in-
formációk 

• Adatváltozással kapcsola-
tos információk 

• Vízminőséggel kapcsola-
tos információk 

• Késedelmes fizetéssel kap-
csolatos információk 

• Faxon lekérhető, honlapról 
letölthető nyomtatványok 

Munkaidőben (7.30 – 15.30) 
ügyfélszolgálati munkatársunk 
segítségét is kérheti a felsorolt 
témákkal kapcsolatban.

Számlával és folyószámlá-
val kapcsolatos ügyintézés 
(7.30-15.30)

Az 5-ös gomb választása ese-
tén ügyfélszolgálati munkatár-
sunktól kérhet felvilágosítást 
a vízdíjszámlára, illetve folyó-
számlára vonatkozó ügyekben: 

– a számlán szereplő mérő-
állással, 
– az elszámolt fogyasztással, 
– az alkalmazott díjakkal, 
– továbbá a számlán szerep-

lő bármely számlaadattal, 
– valamint a folyószámla-

kezeléssel kapcsolatban. 
Ez a menüpont csak munka-

időben (7.30 – 15.30) választ-
ható.

Műszaki jellegű ügyintézés 
(7.30-15.30)

A 6-os gomb választása ese-

tén ügyfélszolgálati munkatár-
sunktól kérhet felvilágosítást 
műszaki jellegű ügyekre vo-
natkozóan: 
– a vízmérő helytelen, illetve 

rendellenes működésével, 
– a belső (házi) hálózati 

meghibásodásokkal, 
– a vízminőséggel, 
– a nyomással, 
– a vízvételezés vagy a csa-

tornamű használatának 
zavartatásával, 

– a szagszennyezéssel, 
– valamint a szolgáltatás mi-

nőségével (pl. aknában víz-
elfolyás, kötőcső meghibá-
sodás, stb.) kapcsolatban. 

Ez a menüpont csak munka-
időben (7.30 – 15.30) választ-
ható.

Időpont-egyeztetések 
(7.30-15.30)
A 7-es gomb választása ese-

tén ügyfélszolgálati munka-
társunk megadja az illetékes 
üzemvezetőséggel történő kap-
csolatfelvételre vonatkozó elér-
hetőségeket.

Ez a menüpont csak munka-
időben (7.30 – 15.30) választ-
ható.

Szolgáltatásaink „tone” 
üzemmódú telefonkészülékek-
kel vehetők igénybe.

(Forrás: www.drv.hu)
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A kisbocs sétája
Tavasz volt s nagyon meleg.
Egyszer megkérdezte a kisbocs az édesanyját:
-Mama milyen odakint a világ? 
-Fiam, elég nagy vagy már ahhoz, hogy elmenj sétálni! 
-Jó! De hova? 
-A közelbe. 
Elindult sétálni. Csodálkozva nézett körül. 
Jé, ilyen a világ? Nem is gondoltam! Észre sem vette s máris a 
pataknál volt. Úgy elbámészkodott, hogy belepottyant a pa-
takba. Nagyon megijedt és megfogadta, hogy soha nem megy 
egyedül sétálni. Majd a mamájával felfedezik a világot.

Palotás Laura
3.osztályos tanuló

Lovas

INFO VONAL 
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