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Elfogadták a körjegyzőség beszámolóját

Életképek a kuruc kor világából

Tóth Gáborné jegyző asz-
szony beszámolt a körjegyző-
ség tavalyi munkájáról, me-
lyet a képviselő-testület egy-
hangúlag elfogadott. -2010. 
évben a hivatal két kiemelke-
dő feladatot látott el, a tavasz 
folyamán az országgyűlési 
képviselők, míg ősszel a he-
lyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választá-
sának lebonyolítását. Mind-
két választás során a hivatal 
feladatát hiba nélkül oldotta 
meg. A hivatal köztisztviselői 
a körjegyző irányítása mellett 
munkaköri leírásukban fog-
laltaknak megfelelően látják 
el feladatukat. A dolgozók a 
számukra előírt közigazgatási 
alapvizsgával és szakvizsgá-
val rendelkeznek. A lehetősé-
gekhez mérten folyamatosan 
részt vesznek továbbképzése-
ken. A Hivatal ügyiratforgal-
ma tavaly 6573 volt.

Ezek után Szendi Péter 
teleházvezető ismertette a 
Lovasi Napok programsoro-
zatot, melyet Önök is olvas-
hatnak az újságban. Elmond-

ta, hogy több mint triplájára 
emelkedett a Teleház bevétele 
és a vendégek látogatottsága 
az elmúlt hetekben. Hamaro-
san új, díjmentes programmal 
bővül a könyvtár, mellyel sok-
kal átláthatóbb lesz a könyvek 
kikölcsönzése, egyúttal ígére-
tet kapott Balatonfüredről, új 
könyvek beszerzéséről. 

Az elmúlt időszakban a szo-
ciális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény többszöri módo-
sítása miatt szükségessé vált 
a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet felül-
vizsgálata, illetve módosítása. 
A rendelettervezetben a jog-
szabályi változásokból eredő 
módosítások kerültek átve-
zetésre. A helyi ellátások fel-
tételeinek lényegi változását 
nem érinti a javasolt módosí-
tás, kivéve a lakásfenntartási 
támogatási kérelem elbírálása 

során figyelembe vehető elszá-
molható költségeket, melyet a 
mindenkori öregségi nyugdíj-
minimumhoz viszonyítottan, 
százalékos arányban határoz-
zák meg. Szükségessé vált a 
helyben szokásos legalacso-
nyabb temetési költség megha-
tározására, melynek összegét 
250.000 forintban állapították 
meg. Ezek után a hulladékren-
delet felülvizsgálatzára került 
sor. 

A Köves tető, Pihenő tér út-
építésére egy árajánlat érkezett 
be. Az önkormányzat elna-
polta a döntést, újabb áraján-
latban bízva, illetve, hogy a 
tulajdonosok is hozzájárulnak 
a költségekhez. A falu három 
pontjára három üdvözlőtáblát 
helyeznek ki hamarosan. A 
táblák hántolt, lekezelt akác 
oszlopokon állnak majd, me-
lyeket Csiszár Péter ajánlott 
fel. Magyar József asztalos-
mester társadalmi munkában 
felajánlotta a deszkák gyalulá-
sát és vésését.

Szendi Péter

Idén tizenharmadik alkalommal 
rendezik meg a Lovasi Napokat. Pró-
báltuk úgy összeállítani a két napos 
programsorozatot, hogy valamennyi 
korosztály megtalálja a maga kedvelt 
rendezvényét.

Július 1-jén két kiállítással (faluház, 
Nagy Gyula Galéria) indulnak az ese-
mények. A falunapok ünnepélyes meg-
nyitója után az Acro Dance Rock and 
Roll SE lép fel a színpadon, majd Kovács 
Kati élőkoncertjét hallhatják a Millenni-
umi Parkban. A pénteki nap a Búgócsiga 
együttes koncertjével zárul, akik örök-

zöld magyar és világslágereket játsza-
nak. 

Másnap főzőversenyre invitáljuk az 
érdeklődőket. Alsóörs, Felsőörs, Cso-
pak, Lovas és Paloznak önkormányzata-
in kívül bárki jelentkezhet, amennyiben 
leadja a nevezését. Érdeklődni nálam le-
het a 30-530-3466, illetve a 87-575-083-
as telefonszámokon. A továbbiakban 
gyerekprogramok és lovasbemutatók 
színesítik a falunapokat. 

Több lovas egyesület képviselteti ma-
gát szombaton, felidézik a kuruc kori 
időszakot, lószépségversenyt és felvo-
nulást tartanak a Millenniumi Parkban. 

A Makám együttes fesztivál műsora, a 
Veszprém Táncegyüttes élőzenés elő-
adása, jó alapot nyújt majd Lórán Bar-
nabás „Trabarna”, a Showderklub sztár-
jának, akinek stand up comedy műsorát 
hallhatják a nagyszínpadon. Az este a 
Rulett együttes utcabáljával zárul.

Várom Önöket szeretettel! Bővebb in-
formáció a szórólapokon és awww.lovas.
hu, valamint a www.lovasinapok.hu ol-
dalon, illetve az iwiw és facebook közös-
ségi oldalakon.

Szendi Péter
rendezvényszervező
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Örömmel tájékoztatjuk 
Felsőörs és Lovas lakosságát, 
hogy a helyi körzeti megbízot-
ti helyet kinevezéssel sikerült 
betöltenünk. 2010. december 
1-jével került áthelyezéssel a 
Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság állományába Kaszás 
Zsolt  r. főtörzsőrmester.
Kollégánk 1997. óta dolgozik 
rendőrként, előtte a büntetés 
végrehajtásnál teljesített szol-
gálatot. Budapesti rendőrként 
szerzett tapasztalatait először 
Dunaújvárosban, majd Tolna 
megyében, Paks mellett hasz-
nosította, ahol szintén körzeti 
megbízotti feladatokat látott 
el.
Június 1-től nyílt lehetőség 
arra, hogy Litérről átköl-
tözzön Felsőörsre párjával, 
akivel tavaly együtt kérték 
áthelyezésüket. Molnár Ilo-
na is a Rendőrkapitányságon 
dolgozik közalkalmazottként, 
és már 21 éve végez hivatali 
teendőket a rendőrségnél. 

Az eredményes munkavégzés 
szempontjából kifejezetten 
előnyös, ha a körzeti megbí-
zott a szolgálati helyén lakik, 
él. Naponta találkozik az ott 
élő emberekkel, egyszerű pol-
gárként megismerheti gond-
jaikat, problémáikat, emberi 
kapcsolataikat. Az életvitel-
szerű jelenlét, az, hogy nem-
csak szolgálati feladatként, 
hanem a programokon való 
részvétellel civilként is be-
kapcsolódhat a helyi közélet-
be mindenki számára hasz-
nos. Könnyebben érhető el, 
található meg, ha a segítségé-
re van szükség. 
Egyelőre a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság számain 
(88/593-920, 593-910, 438-
711) ill. a 107-en keresztül 
érhető el. Szolgálati telefonja 
hívószámát véglegesítés után, 
remélhetőleg a következő 
számban már közzétesszük. 

Stanka Mária r. őrgy.

Újra van körzeti megbízottunk! Babakiállítás

Szívmelengető látványban volt 
részünk. Elképesztő kézügyes-
séggel és fantáziával készültek 
a szebbnél-szebb babák. Az 
arckifejezésükről leolvasható 
a nyugodtság, a szép álom, sí-
rás, nevetés, meggyötörtség és 
a vidámság. 
Bendegúz és Benjámin nagy 
szemei, Dorka és Panna sírása, 
Beatrice és Előd vezér kecses 
tartása, Palkó vidám rollerozá-
sa, a japán lányok eleganciája, 
mind-mind nagyon szépek. 

Különös gonddal készültek a 
ruháik is. Nagy élmény volt 
látni a csodálatos babákat. 
Gratulálunk az alkotóknak, 
még készítsenek sok szép ba-
bát. Örvendeztessenek meg 
bennünket, és hozzanak derűt 
az arcunkra. 
Köszönjük, hogy elhoztátok, 
láthattuk a meseszép babavilá-
got. Amennyiben gyarapodik 
a „család”, ismét hozzátok el, 
szeretettel várjuk őket!

Sárdi Benőné

Köszönetemet szeretném kifejezni Kátai Valériának és Molnárné 
Farkas Irénnek, akik egy csodálatos kiállítást álmodtak és valósí-
tottak meg a faluház nagytermében. Örülök annak, hogy a megnyitó 
után egyre többen tekintették meg a színvonalas tárlatot. Czibuláné 
Csicsman Erzsébet aranykoszorús babakészítő nyitotta meg a ren-
dezvényt, és Remsey Ágnes szavait idézte, melyek valóban igaznak 
bizonyultak. „Mert mi a baba? Egy csepp titok. Nem tárgy, nem élő-
lény. Kézzelfogható varázslat. A kisgyermek kezében kulcs, mely 
megnyitja számára a mesék világát. A felnőtt pedig, aki kitalálja 
és megteremti, mialatt ezt teszi, megfürdik az örök ifjúság forrá-
sában.” Egyúttal szeretném köszönetemet kifejezni a Malomvölgy 
Nyugdíjasklubnak, akik fáradhatatlanul segédkeztek abban, hogy 
a kiállítást hétvégén is megtekinthessék a vendégek. Sárdi Máté 
falugondnokra a babák el- és visszaszállításában számíthattunk, 
köszönet érte!

Szendi Péter



3Lovasi Hírek

Leugrottunk a lurkókkal a 
díjugratóversenyre, a csodá-
latos pünkösdhétfő délután-
ján. Imádjuk a lovakat, már 
önmagában a verseny is elég 
szórakozást nyújtott volna 
számunkra, de hála Lovas 
önkormányzatának, jobbnál-
jobb gyerekprogramokban is 
részt vehettünk.

Bálint fiam kedvence a 
hajtogatás volt, csodálatos 
origamimadarak, és lepkék 
kerültek ki a szorgos kezekből, 
most is díszei a konyhánknak. 
Természetesen a nemezelés, 
arcfestés, ugrálóvárazás is 

mind-mind remek szórakozást 
nyújtott. 

Persze éhen sem marad-
tunk! Kiváló vendéglátónk 
volt Hull Zizi alpolgármester 
asszony, aki nem volt rest a 
porcelántányérjait is beál-
dozni a tökéletes kiszolgálás 
érdekében. Fenséges pörköl-
töt ettünk, isteni borocskákat 
ittunk, és az önkormányzat 
jóvoltából a gyerekek bősé-
ges földi jóban részesültek. 
Remekül éreztük magunkat! 
Köszönet érte mindenkinek!

 
Márffy Eszti 

A mai napon, május utolsó 
vasárnapján emlékezni, tiszte-
legni gyűltünk össze a hazán-
kért folytatott harcok poklában 
elesett hősök, áldozatok előtt.

A véráldozatokról való mél-
tó megemlékezés vezett előde-
inket, amikor az 1917. évi VII. 
törvényben kimondták: „nem-
zetünk hősi halottainak tiszte-
letét megfelelő módon kifeje-
zésre kell juttatni, és az utókor 
számára meg kell örökíteni.”. 
A rendszerváltás után a törté-
nelmi igazságtevés részeként 
az ország minden településén 
ismét fejet hajtanak a világhá-
borúk hősi halottainak, katonai 
és polgári áldozatainak emléke 
előtt. De az elhallgatás évtize-
deiben is került virág, mécses 
az emléktáblák alá, amelyekre, 
amikor lehetett rávésték a II. 
világháborúban elesettek nevét 
is.

Május utolsó vasárnapján a 
hősökre emlékezünk. Megren-
dült lélekkel idézzük meg azon 
magyar hősök emlékét, akik az 
I. és II. világháború embert pró-
báló küzdelmeiben, és az azt 
követő borzalmak során haltak 
hősi halált. Emlékezzünk e na-
pon mindazokra, akik a Kár-
pátok harcterein, Doberdónál, 
Isonzónál, a Don-kanyarnál, 
az orosz puszták csatamezőin, 
embertelen körülmények közt, 
a haza szolgálatában lelték ha-
lálukat. Emlékezzünk az egye-
dül maradt özvegyek és árvák 
áldozatvállalására, akik szeret-
teiket veszítették el. Nincs ma-
gyar család, mely ne gyászolná 
a harcokban elesett, vagy áldo-
zatul esett hozzátartozóját.

Május utolsó vasárnapja 
egyik legbensőségesebb  ün-
nepnapjává vált a gyermekei-
ket elvesztő anyáknak, a férjei-
ket sirató feleségeknek, apjukat 

felidéző árváknak, bajtársaikra 
emlékező katonatársaknak.

A mai napon az emberek 
összegyűlnek a városoktól 
eégszen a legapróbb falvakig, 
hogy néma főhajtással adóz-
zanak szeretteik emlékének. 
Lovas község az I. világhábo-
rúban 12 hőst adott a hazának. 
Ők Bácsi Károly, Bocsor La-
jos, Bocsor Sándor, Karácsony 
Sándor, Kiss János, Lőrincze 
Géza, Lőrincze Gyula, 
Mecséry Gábor, Nagy István, 
Pecze Sándor, Szalay Lajos és 
Wolner Kálmán. A II. világ-
háborúban Dienes Kálmán, 
Fehér Sándor, Fejes Gyula, 
Gajer János, Holczhauser Já-
nos, Sipos Imre, Vajda Gábor, 
Várandi Zsigmondné, Volner 
Béla és Zusmann Ferenc adták 
vérüket a hazáért katonaként 
vagy polgári áldozatként.

Haláluk ma is fájó seb szí-
vünkön. Büszkeséggel és 
fájdalommal gondolunk a 
kötelességüket teljesítő bátor 
katonákra, s mindazon honfi-
társunkra, neves és névtelen 
hősökre, akik hazánk, népünk 
szabadságáért, a nemzeti füg-
getlenségért, a demokráciáért 
folytatott küzdelemben estek 
el.

Hálával gondolunk azokra a 
névtelenekre is, akik túlélték a 
vérzivataros esztendőket, majd 
újból és újból nekiláttak, hogy 
a romokból felépítsék az or-
szágot, hogy élhetőbb világot 
hagyhassanak az utódokra.

A magyar hősök napja szü-
leink és nagyszüleink küzdel-
mei, fáradozásai előtti tisztel-
gés, aminek az ad igazán értel-
met, ha lesznek olyan nemze-
dékek, amelyek méltó módon, 
békés körülmények között 
folytatják és teljesítik majd be 
az elődök örökségét.

FELHÍVÁS

Ebben az évben július 1-2-án rendezzük meg a 
Lovasi Napokat. Kérjük támogassák rendezvé-
nyünket tombolatárggyal, önkéntes munkával, fel-
ajánlással! 
Továbbá várjuk azon gyerekek jelentkezését, akik 
szeretnének a Balatonfüredi Yacht Club jóvoltából 
Balatonfüreden díjmentesen vitorlázni. A BYC né-
hány óra kellemes kikapcsolódást biztosít a Balato-
non részükre. 

Információ:
Szendi Péter,

87-575-083 és 30-530-3466.
Köszönjük segítségüket!

Hősök Napja Szuper hétvége a gyerekekkel!
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FÉNYEZÉSI SZAKÜZLET
- Autófestékek számítógépes színkeverése

- Spraytöltés, polírozó anyagok

- Alváz és üregvédő anyagok

- Szaktanácsadás

Autó Quality Kft.
www.autopolir.hu

8200. Veszprém, Lahner Gy. u. 12.

Telefon: 88/783-785, 70/3125-797

MASSZÁZS
Minden pénteken

15.30-19.30-ig az orvosi rendelőben.
Telefon: 30-440-2912.

Szeretettel várom kedves vendégeimet!
Simonné Ildikó

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSA

Hétfő: Szünnap    Kedd: 16.00-19.00 óráig
Szerda: 16.00-19.00 óráig     Csütörtök: 16.00-19.00 óráig

Péntek: 16.00-19.00 óráig     Szombat: 9.00-12.00 óráig
Vasárnap: Szünnap

Telefon: 87-575-083
E-mail: konyvtar@lovas.hu

Várom kedves új és régi vendégeinket!
Szendi Péter teleházvezető

Május 26-án egy nagyon érde-
kes és közvetlen stílusú élmény-
beszámolót halhattunk a faluház 
kistárgyalójában Kambodzsáról. 

Martoni András 2006-ban a Ma-
gyar Önkéntesküldő Alapítvány 
jóvoltából 3 hónapot töltött ott, és 
annyira megbabonázta az ázsiai or-
szág, hogy az elmúlt öt évben rend-
szeresen töltött hosszabb-rövidebb 
időt Kambodzsában, hogy felajánlja 
segítségét, tudását.

Lenyűgöző képekkel és humorral 
mutatta be nekünk ezt a távoli or-
szágot. Csodálatos képeket láttunk 
a buddhista templomokról, a dzsun-
gelben megbúvó, fákkal körülölelt 
és körülnőtt templomromokról, a 
khmer emberekről, építkezési és 
főzési szokásaikról, falvakról, vá-
rosokról. Megtudtuk, hogy Kam-
bodzsa kétszer akkora, mint hazánk 
(181.000 m2), a lakosság száma 
14.8 millió, 96%-uk buddhista. 
Nyugatról és északnyugatról Thai-
föld, északkeletről Laosz, keletről 
és délkeletről pedig Vietnam hatá-
rolja. 443 kilométernyi tengerpartja 
van a Thai-öbölnél. Kambodzsában 
négy évszak van: hűvös, forró, szá-
raz és esős. Phnom Penh-t, a fő-
várost, valamint Siem Reap-et és 
Sihanoukville-t évente több mint 
2.5 millió turista látogatja.

Ízelítőt kaptunk az ország törté-
nelméből is; megtudtuk, hogy Kam-

bodzsa 1953-ig francia gyarmat volt. 
Hallottunk a Vörös Khmer atrocitá-
sairól, akik 1975-ben kerültek ha-
talomra és kegyetlenül elbántak az 
értelmiséggel, lerombolták a temp-
lomokat, a könyvtárakat, és mindent 
amit „nyugatinak” tituláltak. Az is 
kiderült, hogy a khmer emberek 
nem szeretnek gyalogolni, inkább 
biciklivel, kismotorral, a tehetőseb-
bek autóval járnak. Nincs tériszo-
nyuk és veszélyérzetük – ezekről 
több fénykép tett tanúbizonyságot. 
Fő eledelük a rizs és a hal, de a rán-
tott tarantula pókot sem vetik meg; 
amikor Pol Pot rémuralma idején 
millióan éheztek, rákényszerültek, 
hogy ilyen ízeltlábút egyenek.

Még egy érdekes dolog, ami 
annyira más mint nálunk: Kambo-
dzsában nagyon sok a szerzetes, de 

ott ez nem életre szóló hivatás. Ha 
valaki úgy érzi, hogy élete zsákut-
cába jutott, elvonulhat akár öt hét-
re vagy 5 évre is egy kolostorba, 
ahol természetesen be kell tartania 
a szerzetesi szabályokat; de amikor 
úgy érzi, hogy „megvilágosodott”, 
és ideje visszatérni a mindennapi 
életbe, ezt nyugodtan megteheti. 
A környezete tisztelettel tekint rá, 
mint egy szerzetesre, függetlenül 
attól, hogy mennyi időt töltött „tá-
vol a világtól”. 

Köszönet Csontos Józsefnek, 
hogy elhozta hozzánk Martoni And-
rást. Köszönet Martoni Andrásnak, 
hogy közelebb hozta hozzánk ezt a 
távoli országot, és köszönet Szendi 
Péternek az élménybeszámoló 
megrendezéséért.

Hull Zita

Miért éppen Kambodzsa? Jótékonykodó
pincészet

– A Nyitott Pincék alkalmából, ka-
rácsony és újév között, a Pap pince 
által, immáron harmadik éve a lovasi 
gyerekek számára összegyüjtött össze-
get szétosztottuk – tájékoztatta lapun-
kat Pap Huba, a pince tulajdonosa. A 
belépö teljes összegét, a jól tanuló és 
rászoruló gyerekeknek ajánlották fel, 
az iskolájukkal konzultálva. A kivá-
lasztott öt gyerek fejenként húszezer 
forintot kapott, szigorúan személyes 
használatra, például iskolakezdésre. 
-Ezenkívül átutaltunk az önkormány-
zatnak 55.000 forintot, mely összeget a 
Lovasi Egyesület a legjobb tudása sze-
rint felhasználhatja a gyerekek javára. 

A Pap pince a ”Nyitott Pincenapo-
kon” minden évben részt vesz. Tavaly 
december 28-án, két fogásos vacsorát 
és bort adtak a belépőért. Nádasi Elem-
ér pedig zenei közremüködésével já-
rult hozzá az est sikeréhez. -Az egész 
családom részt vesz a rendezvény 
kivitelezésében, a két lányom főz. 
Mintegy nyolcvan  vendég érezte jól 
magát a tavalyi évben. Hull Zitáék is 
besegítenek, köszönet érte. Sajnos sok 
jelentkezöt, 80 személy felett el kell 
utasítanunk, helyhiány miatt. Szeret-
nénk megköszönni vendégeinknek, 
hogy belépőik megváltásával hozzá-
járultak ahhoz, hogy lovasi gyereknek 
segíthessünk.

Szendi Péter

ÜVEGEZÉS
Hőszigetelt üveg készítése és beépíté-
se hagyományos nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium készítés. 
Helyszíni munka hétvégén is.

Telefon: 06/30-237-44-56.
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Kitett magáért az idöjárás 
idén Pünkösdre. Verőfé-
nyes, nyári napsütésben 
tartottuk meg az idei első 
lovasvetélkedőket. Díjugra-
tásra összesen 35 lovas, fogat-
hajtásra 20 nevezés történt. A 
sok szép ló és fogat látványa 
rekordszámú közönséget von-
zott. Ne feledjük, hogy ezen a 
napon került az idei „Családi 
Nap“ is megrendezésre, ami 
szintén hozzájárult a nagyszá-
mú látogatóhoz.

A díjugratást a pónisok 
kezdték. Az akadályok 50 
centiméter magasak voltak, 
amelyeket minden kis induló 
teljesített, így a mért idő dön-
tötte el a sorrendet. A kilenc 
éves Szöllöskei Réka kapta a 
legfiatalabb résztvevőnek járó 
különdíjat. A versenyt Kovács 
Dorka Nemesvámosról nyerte, 
Hannibál nyergében. Második 
lett Gabler Dalma Trudival, 
harmadik pedig Bódi Blan-
ka Masnival, mindkét kislány 
Nemesvámosról.

 Az akadályok magassá-
gát ezek után 80 centiméterre 
emelték a pályaszolgálatosok, 
és elindultak a kezdő díjugra-
tók. Erre a számra tizennyolcan 
neveztek. Ebben a számban az 
első, Németh Bettina Szenti 
nevű lovával lett, míg a máso-
dik és harmadik helyet Szabó 
Balázs nyerte Deviza, illetve 
Baba nevű lovaival. A Farkas 
Bt. által szponzorált vándor-
díjat kapta ezért a jó teljesít-
ményért Németh Bettina. A 
Lovas Egyesület versenyzője 
Tóth Ottilia az első részben 
hibátlanul teljesített Csinos 
nyergében, majd az összevetés 
során kiesett a nyeregből, igy 
a versenyt tovább nem folytat-
hatta. A bíró megengedte, hogy 
tegyen egy próbát, mire Ottilia 
hibátlanul végig lovagolta a tel-
jes akadálypályát. Òriási telje-
sítmény, hiszen megnyerhette 
volna az egész futamot, ha nem 
történik meg a kizárásra okot 
adó hiba.

Haladó kategoriában már 
90 centiméter magasak voltak 
az akadályok, ahol összevetés 

után a következő sorrend ala-
kult ki:

1. helyezett: Németh Georgi-
na Azurza nyergében ( kedvez-
ményes utazás Görögországba 
)

2. helyezett: Szabó Bálint 
Babával

3. helyezett: Szabó Bálint, a 
másik lovával, Devizával.

A Németh ikerpár Balaton-
füredről érkezett, Szabó Bálint 
pedig, aki Micskó János tanít-
ványa, Mezőszilasról.

Rövid ebédszünet után indult 
a kettes fogatosok első száma, 
az akadályhajtás. A tizenöt in-
dulónál a helyezések sorrendje, 
összevetés után: 

1. helyezett: Völgyesi Balázs, 
Litérről ( az első futamban és 
az összevetében is nulla hiba-
pontos volt, így a Paloznaki 
vándorserleg nyertese, és ked-
vezményes utazás Görögor-
szágba )

2. helyezett: Kovács Tamás, 
Balatonalmádiból

3. helyezett: Kis Áron, Lo-
vasról ( ezzel megmentve az 
Egyesület hírnevét )

A kettes fogatok vadászhaj-
tásban elért eredményei :

1. helyezett: Maurer István, 
Veszprémből

2. helyezett: Völgyesi Ba-
lázs, Litérről

3. helyezett: Szentesi Vajk, 
Balatonalmádiból

A vetélkedő utolsó két szá-
ma az egyes fogatok küzdelme 
volt. 

Akadályhajtásban: 
1. helyezett: Pauer Judit, 

Nemesvámosról (kedvezmé-
nyes utazás Görögországba)                                                                                             

2. helyezett: Mauer István, 
Veszprémböl

3. helyezett: Pauer Imre, 
Nemesvámosról

Egyesfogatok vadászhajtás-
ban :

1. helyezett: Szőke Tamás, 
Nemesvámosról

2. helyezett: Pauer István, 
Nemesvámosról

3. helyezett: Maurer István, 
Veszprémből.

A rendezvény vezetőbírója 
Kloó László Gyulafirátótról, 
időmérő bíró Pajor Laura 
Berlinből, pályabírók Szabó 
Miklós, Úrvölgyi László Lo-
vasról, valamint Varga László 
Márkóról voltak. A pályákat 
Kis Áron és Kloó László ter-

vezte és építette. Szakmai el-
ismerés és köszönet a nagyon 
színvonalas munkájukért! 

Lovasról: Szabó Miklósné, 
Sárdi Máté, Àcs Károly, Halász 
Zsófia, Tóth Eszterke, Torma 
Zoltán, Pap Huba, Szabó Edit, 
Csontos József, Zsigmond Ist-
ván, Dubapp Varroda és a Sa-
rokborozó, valamint Lovas, 
Paloznak és Alsóörs Önkor-
mányzatai, Farkas és Társa Bt. 
Budapestről, a Jásdi Pincészet 
Csopakról, a Berlini Ungarn 
Reisen, az Androméda Travel 
Székesfehérvárról, a Báva Bt. 
Veszprémből, Szöszi Cukrász-
da Alsóörsről, Csontó Zoltán 
Felsőörsről és a Heinemann 
Medizintechnik Hamburgból. 
Munkájukkal, adományaik-
kal segítették és támogatták az 
Egyesületet a versengések sike-
res lebonyolításához. Még egy-
szer hálás köszönet részükre, az 
Egyesület Elnöksége nevében!

Július 2-án, szomba-
ton lószépségversenyre, és 
kuruckori lovas vetélkedőre 
hívunk meg már most, sok sze-
retettel, minden kedves érdek-
lődőt!

J.v.P.

Díjugratás és fogathajtás Pünkösdkor
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FŐZŐVERSENY
A Lovasi Napok alkalmával

2011. július 2.

Nevezési lap

Név:  ...............................................................................................................................................................

Cím és telefonszám: ......................................................................................................................................

 ………………….….............................
 Aláírás

Kérjük a nevezési lapot a Teleházban szíveskedjenek leadni június 30-ig. Nevezési díj nincs. Minimum 
10 adag étel készítése, melyből három adagot a zsűri részére kell bocsájtani. A rendezőség a 
tüzelőanyagot és a helyet biztosítja. Bővebb információ: Szendi Péter 87/575-083 és 30/530-3466-
os telefonszámokon vagy a konyvtar@lovas.hu e-mail címen.

TORTÁK ÉS SÜTEMÉNYEK VERSENYE
A Lovasi Napok alkalmával

2011. július 2.

Nevezési lap

Név:  ...............................................................................................................................................................

Cím és telefonszám: ......................................................................................................................................

 ………………….….............................
 Aláírás

Kérjük a nevezési lapot a Teleházban szíveskedjenek leadni június 30-ig. Nevezési díj nincs. A 
versenyben indított süteményeket és tortákat elárverezzük, melynek bevételét jótékony célra ajánljuk 
fel. Bővebb információ: Szendi Péter 87/575-083 és 30/530-3466-os telefonszámokon vagy a 
konyvtar@lovas.hu e-mail címen.



XIII. Lovasi Napok 2011. július 1.-2.
Életképek a kuruc kor világából

JÚLIUS 1. (PÉNTEK), A RÁHANGOLÓDÁS NAPJA

Kovács Kati élőkoncert a nagyszínpadon

16.00:	 Reformkori	 ruhák	 kiállítása	 a	 faluházban.	 Fellép	
Nagy	 Csaba	 lantművész.	 A	 kiállítást	 megnyitja:	
Abonyi	Gábor	hagyományőrző	huszár	ezredes	

17.00:	 Kiállítás	 megnyitó	 a	 Lovasi	 Nagy	 Gyula	 Galériá-
ban.	K.	Pintér	Tamás	építész:	„Hazám	házai”.	A	ki-
állítást	Wieszt	Eleonóra	művészettörténész	nyitja	
meg.	Közreműködik:	Nagy	Csaba	lantművész

18.00:	 Felvonulás	a	Millenniumi	Parkba	a	Sforzátó	Réz-
fúvós	 Zenekarral	 a	 Lovasi	 Nagy	Gyula	Galéria	 –	
Millenniumi	 Park	 útvonalon	+	 fél	 órás	 koncert	 a	
nagyszínpadon

19.00:	 XIII.	Lovasi	Napok	rendezvénysorozat	ünnepélyes	
megnyitása	(Dr.	Bóka	István	országgyűlési	képvi-
selő	és	Ferenczy	Gáborné	polgármester)	a	Millen-
niumi	Parkban

19.15:	 Acro	Dance	Rock	and	Roll	SE	fellépése	a	Millenni-
umi	Park	nagyszínpadán

20.00:	 Kovács	Kati	koncert	(élő	ének,	élő	kíséret)	a	Mil-
lenniumi	Park	nagyszínpadán

20.45:	 Búgócsiga	 együttes	 élőzenés,	 táncos	 műsora	 a	
Millenniumi	Park	nagyszínpadán

JÚLIUS 2. (SZOMBAT), A TÖRTÉNELEM NAPJA

Lórán Barnabás „Trabarna”
stand up comedy előadása a nagyszínpadon

9.00:	 Pörköltfőző	 verseny	 a	 Millenniumi	 Parkban.	 Lo-
vas	 –	 Paloznak	 –	 Csopak	 –	 Alsóörs	 -	 Felsőörs	
községek	önkormányzatai	között,	illetve	bárki	főz-
het,	 amennyiben	 nevezését	 leadja.	 Zsűri	 tagjai:	
Trokán	Péter	Jászai	Mari-díjas	színművész,	Kásás	
Zoltán	egykori	világ-	és	Európa-bajnok	vízilabdázó,	
Andrássy	Antal	a	Balatoni	Futár	főszerkesztője

9.30:	 A	lovasi	őskori	festékbánya	tárlatvezetése	–	hely-
szín:	 Lovas	 Faluház.	 Tárlatvezető:	 Kovácsné	 Ka-
sza	Katalin

10.00:	 Hamar	László	volt	nemzetközi	játékvezető	futball-
mez	kiállítása	a	faluház	klubtermében	–	világsztá-
rok,	 válogatott	 és	 külföldi	 neves	 klubok	 eredeti	
relikviái.	 A	 kiállítást	 megnyitja:	 Darcsi	 István	 új-
ságíró

10.00-15.00:	 Gyerekprogramok	a	Tátorján	Játékvárral	(Ramazu-
ri	Játékkuckó,	Alkotó	Sarok)	10.30	óra:	Lovas	ha-
gyományőrző	egyesületek	felvonulása	a	Millenniu-
mi	Parkba:	Hunyadi	Huszár	és	Betyár	Hagyomány-
őrző	 Egyesület,	 Sándor	 Huszárok	 Lovas	 Klubja,	
Salföldi	 Kopjások	 és	 a	 Mátyásföldi	 Lovasegylet	
részvételével

11.00:	 Kuruc	 kori	 lovasbemutató:	 Mátyásföldi	
Lovasegylet	–	Salföldi	Kopjások	–	Hunyadi	Huszár	
és	Betytár	Hagyományőrző	Egyesület	részvételé-
vel	a	lovas	akadálypályán

12.00-12.45:	 „Óvd	a	Földet!”	–	zenés,	interaktív	bábelőadás	a	
Millenniumi	Parkban

12.30:	 Nyitrageszte	 testvértelepülés	 vendégszereplése	
a	nagyszínpadon.	Atomic	Együttes	élőzenés	kon-
certje,	régi	magyar,	örökzöld	slágerekkel	a	Millen-
niumi	 Park	 nagyszínpadán.	Közben	 borfelismerő	
verseny	és	sütemények-torták	versenye.		

13.30:	 Főzőverseny,	 borfelismerő	 verseny	 és	 sütemé-
nyek-torták	 versenyének	 eredményhirdetése	 a	
nagyszínpadon

14.00:	 Lószépségverseny,	betyár	lovasvetélkedő	és	„Ló-
val	járók”	IV.	Találkozója	a	Lovasi	Lovas	Egyesület	
szervezésével.	Helyszín:	lovas	akadálypálya

14.00-18.00:	 Vigyázz	 rám!-	 nagyméretű	 környezetvédelmi	 tár-
sasjáték	a	Balatonról,	a	Nők	a	Balatonért	Egyesü-
let	részvételével	a	Millenniumi	Parkban

15.00-19.00:	 Ingyenes	 légvár	 a	 gyerekeknek	 a	 Millenniumi	
Parkban

15.00–17.00:	 Pónilovaglás	a	Millenniumi	Parkban.		Jelentkezés:	
Nagy	Zsanettnél

16.00	óra:	 Makám	 Együttes-Csillagváró	 c.	 interaktív	 	 gyer-
mek	és	családi	műsora	a	nagyszínpadon

17.00-19.30:	 Hagyományőrzés	a	nagyszínpadon
17.00	óra:	 Fehér	László	tárogató	művész	előadása
17.15	óra:	 Alsóörs	 –	 Lovas	 Önkormányzat	 Néptánccsoport	

bemutatója,	Bácsi	Gabriella	vezetésével
17.45	óra:	 Fehér	László	tárogató	művész	előadása
18.00	óra:	 Veszprém	Táncegyüttes	élőzenés	műsora
18.40	óra:	 Fehér	László	tárogató	művész	előadása
18.55	óra:	 Sirály	Népdalkör	(Alsóörs)	szereplése
19.15	óra:	 Fehér	László	tárogató	művész	előadása
19.30	óra:	 Makám	Együttes	 fesztivál	műsora	a	Millenniumi	

Park	nagyszínpadán
20.30	óra:	 Lórán	Barnabás	„Trabarna”,	a	Showderklub	sztár-

ja	a	Millenniumi	Park	nagyszínpadán
21.15	óra:	 Rulett	Együttes	esti	koncertje	–	Utcabál	a	Millen-

niumi	Park	nagyszínpadán

A	műsorváltozás	joga	fenntartva!	Szervező:	Lovas	Község	Önkormányzata.
Kapcsolattartó:	Szendi	Péter	30-530-3466	és	87-575-083.	www.lovasinapok.hu

A	két	nap	során	árusok,	boros	gazdák	és	vendéglátósok	várják	szeretettel	az	érdeklődőket.	

Ezúton	is	köszönjük	az	összes	támogatónknak,	segítőinknek,	hogy	hozzájárulnak	a	rendezvény	létrejöttéhez,
őket	a	honlapunkon	tekinthetik	meg.


