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Döntés született két jelentős
beruházást illetően

– tovább épül-szépül a falu

A legutóbbi testületi ülé-
sen a település vezetősége 
kiválasztotta azokat a ki-
vitelezőket, akik a faluház 
felújítását, illetve a Fő utca 
csapadékvíz elvezetését és 
járdaépítését megvalósítják. 

Mint ismeretes, a faluház 
felújítására egy MVH-s pá-
lyázatnak köszönhetően, kö-
zel 5 millió forint támogatást 
nyert el az önkormányzat. 
Előreláthatólag augusztus 
végéig megtörténik az aka-
dálymentesítés, a nyílászárók 
cseréje, a külső homlokzat-
festés, a vizesblokk felújítása, 
valamint az udvar térkövezése 
és tíz parkolóhely kialakítása. 
A faluház felújítására négy 
pályázat érkezett be, melyek-
ből a legalacsonyabb ajánlati 
összeget tevő céget bízta meg 
a testület. A beruházás bruttó 
8.5 millió forintba kerül. 

Szintén döntés született a 
Fő utca csapadékvíz elvezetés 
és járdaépítés kivitelezését il-
letően. Az öt pályázó közül itt 
is a legkedvezőbb ajánlatot fo-
gadta el a képviselő-testület. 
Ezek szerint a Fő utca csapa-

dékvíz csatorna felújítása kö-
zel 8.9 millió forintba, míg a 
járdaépítés, 45 ezer forint hí-
ján 8.3 millió forintjába kerül 
az önkormányzatnak. A mun-
kálatok előreláthatólag szept-
ember végén befejeződnek. 

Egyhangúlag elfogadta a 
falu vezetősége a Lovas tele-
pülés Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját, melynek megléte 
2013. július 1-jétől kötelező, 
illetve szükséges, hogy az 
önkormányzat Európai Uniós 
támogatásra nyújthasson be 
támogatási igényt. A prog-
ram 5 célcsoport tekintetében 
(mélyszegénységben élők, 
nők, gyermekek, idősek, fo-
gyatékkal élők) dolgozza fel a 
településen élők helyzetét, és 
ad iránymutatást a jövőre vo-
natkozóan az intézkedési terv 
keretében. A program a ké-
sőbbiek során olvasható lesz a 
www.lovas.hu önkormányzati 
honlapon. Vegyes ügyek kere-
tében a Testület ismét döntött 
szabad pénzeszközeinek ka-
matozó betétbe történő elhe-
lyezéséről.  

Szendi Péter

Tájékoztató
Az elmúlt években több esetben is előfordult, hogy az üres 

telken található, inaktív gázcsonkot fűkaszálás, vagy terep-
rendezés közben elvágták, véletlenül megrongálták a lakosok, 
vagy az önkormányzatok megbízásából dolgozó vállalkozók, 
aminek következtében gázömlés, vészhelyzet keletkezett.

Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek kellő körültekintéssel 
végezni a fűnyírást, vagy tereprendezést, hogy elkerüljük a 
balesetveszély, vészhelyzet kialakulását.

Az üres telkek fűnyírása előtt azok bejárást, a gázfelállások 
előzetes megjelölését javasoljuk.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Áttekinthetőbb
 megújuló weblap

Folyamatosan frissül új hírekkel, képekkel, videókkal 
Lovas Község honlapja, melyet a www.lovas.hu oldalon 
érhetnek el. 
Áttekinthetőbb és több funkciós lett a település honlapja. 
Friss hírek, információk a kezdőlapon olvashatóak, de meg-
tekinthetők visszamenőlegesen a rendezvényekről készült 
fotók és videók is. Előbbi az „Életképek”, utóbbi a „videó” 
kategóriában található meg. Bal oldalt, külön megtalálhatóak 
a fontosabb kategóriák, a teljesség igénye nélkül: Lovas törté-
nete, rendezvényeink, szálláshelyek, Lovasi Hírek.
Látogatóinknak lehetőséget adunk arra, hogy feliratkozzanak 
hírlevelünkre, így idejéban értesülhetnek az aktuális hírek-
ről, eseményekről. Természetesen szívesen fogadunk új ötle-
teket is, melyek a község honlapját érintik.
Akinek vannak esetleg Lovasról régi fotói, kérem szívesked-
jenek behozni a könyvtárba, melyet digitalizálás után felten-
nénk a honlapra. Szeretnénk egy olyan menüpontot is létre-
hozni, mely a régi Lovast mutatja be.

Szendi Péter

Tisztelt Lovasiak, Nyaralótulajdonosok!
Önkormányzatunk három jelentős beruházást valósít meg az 
elkövetkezendő hetekben-hónapokban. 
Hamarosan sor kerül a faluház felújítására, a Fő utca csapa-
dékvíz elvezetésére és járdaépítésére. Mindezek esetleges kel-
lemetlenséggel (zaj, forgalomkorlátozás stb.) járhatnak. Kérem 
Önöket, hogy szíveskedjenek a lehető legtürelmesebb módon 
figyelembe venni ezeket.
Községünk szerencsére folyamatosan épül-szépül, Önkormány-
zatunk azon van, hogy az Önök komfortérzetét növeljük, hogy 
minél jobban érezzék magukat Lovason!

Köszönettel: Ferenczy Gáborné polgármester
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Falunapi lovasprogramok

Mindenki piknikje

A Lovas Egyesület Lovas által, az 
idei falunap alkalmával is megren-
dezésre került a már hagyománnyá 
vált ló szépségverseny, melyre 15 lo-
vat neveztek a büszke tulajdonosok. 

A helyezések sorrendjét kül-
lem és mozgás alapján döntöt-
te el a szakértő zsűri három tagja: 
Suvada János megyei lótenyésztési 
felügyelő, Rásky Péter lótenyésztő, a 
Lovas Élet című szaklap főszerkesz-
tője, és Varga László lótenyésztő és 
patkolókovács. 

Az egyöntetűen fekete, látványos 
mozgású fríz lovak sikere várható 
volt, de nem volt könnyű kiválaszta-
ni a legszebbet az erős mezőnyből. 
Az első helyet végül Öveges János 
tulajdonában lévő fríz herélt, Haike 

szerezte meg, a második egy tűzött 
sárga quarter horse kanca lett, Szeiler 
Sára tulajdona, és csak egy hajszállal 
lemaradva lett harmadik Juhász Csaba 
Ilke névre hallgató fríz heréltje. A kö-
zönségnek is alkalma volt arra, hogy 
leadja szavazatait az általa legszebb-
nek ítélt lóra. Ez alapján Arnold Zsófia 
Tarak nevű fríz heréltje kapta meg a 
különdíjat.

A programban a szépségversenyt 
a polgármesterek fogathajtó verse-
nye követte, melynek óriási sikere 
volt, rengeteg nézőt odavonzott a 
lovaspályára. Köszönjük a polgár-
mestereknek és alpolgármestereknek, 
hogy elfogadták a meghívásunkat, 
nagy bátorsággal és lelkesedéssel 
készültek a nem mindennapi megmé-
rettetésre. 

Továbbá köszönet Kovács Tamás-
nak és Maurer Istvánnak, hogy fo-
gatukat kölcsönadták, és kisidőre 
felvállalták a segédhajtó szerepét. A 
versengést végül bravúros, hibátlan 
hajtással nyerte Nemesvámos polgár-
mestere, Söványházi Balázs, a máso-
dik helyezett Felsőörs polgármestere, 
Szabó Balázs lett, Lovast Hull Zita 
alpolgármester asszony képviselte, 
aki a harmadik helyet szerezte meg. 
Negyedik lett, Paloznak polgármes-
tere, Czeglédy Ákos, ötödik helyen 
Alsóörs alpolgármestere, Ferenczy 
Gábor végzett. Reméljük, hogy jövőre 
még több résztvevővel, még több ér-
deklődővel rendezhetjük meg falunapi 
lovasprogramjainkat.

Kis Áron

Ez év június 30-án a Lovas 
Jövőjéért Egyesület szerve-
zésében immár harmadjá-
ra került megrendezésre a 
„Mindenki Piknikje” Lova-
son a Millenniumi Parkban.

Az idő tökéletes volt arra, 
hogy lovasiak társaságában 
eltöltsünk egy kellemes dél-
utánt, aki akarta az játékosan, 
aki pedig nem, az elüldögélve, 
elbeszélgetve, elnevetgélve.

Délután fél ötkor el is rajtolt 
a vetélkedő, két csapattal, ahol 
voltak kicsik, kicsit nagyob-
bak, nagyok és felnőttek is ve-
gyesen. A játékok között volt 
a már megszokott és minden-
ki által kedvelt palacsintaevő 

verseny, kötélhúzás és alma 
vízzel teli lavórból szájjal ki-
vétele, de volt még sportszelet 
evő verseny, vízi pisztollyal 
lavórba lövés, derékra kötött 
ceruza üvegbe lógatása és még 
mások is.

Az idő gyorsan repült és a 
játékosok is elfáradtak, így 
a játékok befejeztével hamar 
gazdára találtak a megmaradt 
ehető kellékek.

Ezek után az ügyes férfiak/
apukák begyújtották a tábortü-

zeket és a hölgyek/anyukák ne-
kiláttak kiporciózni a minden-
ki által oly türelmetlenül várt 
finom falatokat, amik hamar 
megsültek a lángok és a parázs 
fölött. Előkerültek a finom bo-
rok és a sörök is és egy kelle-
mes tábortüzes, beszélgetős, 
nevetgélős, gyerekzsivajjal teli 
késő délutánt és estét tölthet-
tünk el egymás társaságában.

Még egyszer köszönöm az 
egyesület nevében, hogy is-
mét megannyi bátor és lelkes 
jelentkező akadt, aki nem ijedt 
meg egy kis játéktól és, hogy 
ilyen kellemesen tölthettük el 
ezt a fél napot.

Vellai János
Lovas Jövőjéért Egyesület
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Lovasi Napok
Július 5-6-án tizenötödik alkalommal 

szervezte meg az önkormányzat a Lo-
vasi Napokat, mely ismét sok érdeklő-
dőt vonzott. 

Legelőször Hegyeshalmi László festő-
művész kiállításában gyönyörködhettünk 
a Nagy Gyula Galériában, majd a Mil-
lenniumi Parkban a Csopak Táncegyüt-
tes színvonalas műsorának tapsolhatott a 
nagyérdemű. 

Az ünnepélyes megnyitón, Dr. Kont-
rát Károly a Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára méltatta községünket, 
a nagy hagyományoknak örvendő ren-
dezvényünket. Sajnos ekkor már ízelítőt 
kaptunk a szeszélyes időjárásból, hiszen 
viharos szél keletkezett. Reménykedtünk, 
hogy a csapadék elmarad, de nem így 
történt. Az Acro Dance együttes műsorát 
félbe kellett szakítanunk, hiszen a szín-
pad vízben állt. 

Nagyon sokan várták a Korda házaspárt, 
akik „elűzték” a viharfelhőket és egy fan-
tasztikus koncertet adtak, fiatalok-idősek 
együtt énekelték a nagy slágereket. Sajnos 
az esti utcabált elmosta a jelentős eső, a 
hangtechnikusok mondták, hogy életve-
szélyes lenne a színpadon tovább zenélni. 

A szombati nap főzőversennyel kez-
dődött, melyen három kategóriában ti-
zenegy csapat indult. A zsűri elnöke Do-
monkos Miklós gasztronómus volt, tagjai 
Gyukli Gyula gasztronómus, Andrássy 
Antal és Varga Ibolya újságírók. A marha-
pörköltek között a Rosé fröccs, a vegye-
sekben a Szuper csapat, az egyéb kategó-
riában A marha gyomra nevezetű csapat 
szerezte meg az első helyet. A kategóriák 
második helyezettjei: a Szaftos brigád, 
a Jászottyán és Dini-Gabi csapata. Har-
madikak lettek: a Nyerő csapat, a Gyütt-
ment-marad és a Rakoncátlan Babok. Kü-
löndíjat érdemelt Rideg Marci bandája és 
a Tóth ‚n’ Tóth csapat. Szívből gratulálok 
Nekik, és mindazoknak, akik elindultak a 
gasztronómiai versenyen. 

Idén is ügyeltünk arra, hogy a gyerekek 
megtalálják a maguk kedvelt programja-
it: játszóház, arcfestés, légvár és bábelő-
adás várta a kicsiket és nagyokat egy-
aránt. A Lovas Egyesület megszervezte 
a lószépségversenyt és egy kuriózumnak 
számító eseményt is, nevezetesen a pol-
gármesterek és alpolgármesterek fogathaj-
tó versenyét. Nagyon sokan látogattak ki 
az akadálypályára, köszönet illeti a Lovas 

Egyesületet, és annak elnökét, Kis Áront, 
aki az ötlet gazdája volt és megszervezte 
ezt a prominens eseményt. Első helyezett 
lett Nemesvámos polgármestere Sövény-
házi Balázs, őt követte Szabó Balázs Fel-
sőörs polgármestere, míg Hull Zita Lovas 
alpolgármestere a harmadik helyet sze-
rezte meg. Czeglédy Ákos Paloznak pol-
gármestere a negyedik, Ferenczy Gábor 
Alsóörs alpolgármestere az ötödik helyen 
végzett. Szívből gratulálok Mindnyájuk-
nak és jövőre is visszavárjuk Őket!

Ebben az évben a Pápai Lovasiskolát 
bíztuk meg a lovagitorna bemutatására, 
majd őket követte a Lovas Élet Iskola, 
akik bemutatták a természetes lóido-
mítást. Eközben a gyerekek Nagy Zsa-
nettnak köszönhetően kipróbálhatták 
a pónilovaglást, de ha valaki továbbra 
is játszani akart, arról a Nők a Balato-
nért Egyesület gondoskodott a „Vigyázz 
rám!” nagyméretű társasjátékával. 

Délután öt órától már a nagyszínpadon 
zajlottak az események. Tavalyelőtt nagy 
sikert aratott a Sforzátó Rézfúvós Zene-
kar, így idén is meghívtuk őket, örök-
zöldslágereket adtak elő. Őket követte a 
Tihanyi Asszonykórus, különböző tájegy-
ségek népdalaival, majd Dávid Roland 
színvonalas előadásának tapsolhattunk. 

Szerencsére egyre többen jöttek a Mil-
lenniumi Parkba, az időjárás is kegyes 
volt hozzánk, így Zalatnay Sarolta sláge-
reit több százan énekelték. Pap Kamilla 
orientális tánca igazi unikum műsor volt 
a Búgócsiga együttes utcabálja előtt. A 
zenekar ismét jó hangulatot teremtett, 
ahogy tette ezt már több lovasi rendezvé-
nyen is. 

Összességében elmondható, hogy egy 
színvonalas, sokrétű, kétnapos falunapo-
kon vagyunk túl. Köszönetemet szeret-
ném kifejezni Lovas Község Önkormány-
zata nevében mindazoknak, akik a Lovasi 
Napok előtt, közben és után segédkeztek. 
Természetesen a támogatóinknak is jár a 
köszönet, hiszen nélkülük nem valósulha-
tott volna meg a rendezvény. 

Támogatóink: Alsóörs Község Önkor-
mányzata, Balatonalmádi Kommunális 
és Szolgáltató Kft., László Dénes, Lovas 
Jövőjéért Egyesület, Paloznak Község 
Önkormányzata, Skicc Reklámstúdió 
Kft., VemévSzer- és Szerelőipari Kft. és 
a Vince Kiadó. 

Ferenczy Gáborné
polgármester

Korda György és Balázs Klári elénekelte a 
legnagyobb slágereket

A Sforzátó együttes örökzöldslágereket 
játszott

Először lépett fel Lovason a Tihanyi        
Asszonykórus

Pap Kamilla orientális táncbemutatója 
nagy sikert aratott

Zalatnay Sarolta nagy slágereket énekelt
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A nyár veszélyei
Itt az idegenforgalmi 

szezon! Nemcsak a közvet-
len Balaton-parti, hanem 
a háttér településeken is 
megnő az idegen, ismeret-
len gépkocsival közlekedők 
száma. 

Szép számmal akad köztük 
olyan, aki a nagyobb tömeget, 
forgalmat, a pihenésre vágyók 
óvatlanságát kihasználva ké-
szül bűncselekmény elköve-
tésére. Közülük kerülnek ki a 
trükkös tolvajok, a besurranók, 
a strandi tolvajok, a gépkocsik 
feltörői, „elkötői”.

A mások megkárosításának 
szándékával érkezők a strandi 
forgatag kihasználása mellett 
gyakran választják a kis for-
galmú, családi házas, nyara-
lós övezeteket, ahol kevesebb 
a mozgás, ahonnan dolgozni, 
kirándulni, strandolni mennek 
az emberek. De éppen ezeken 

az utcákon tűnhetnek fel az 
idegenek! 

Mindnyájunk érdeke, hogy 
megelőzzük a bűncselekmé-
nyeket! Nagy segítség, ha az 
idegenekre, szokatlan dolgok-
ra, a Rendőrségre történő tele-
fonálással hívjuk fel a bizton-
ságunkon őrködők figyelmét. 
Több esetben előfordult már, 
hogy maga a figyelem, az iga-
zoltatás is elég volt a bűnözők 
elriasztásához. 

A nyár a lazítás, a szórako-
zás, a kikapcsolódás ideje is. 
A nyaralókat a települések vál-
tozatos programokkal várják, 
amelyek a helyi lakosságnak 
is kellemes időtöltésül, akár 
„bulizási” lehetőségként is 
szolgálnak.   

A bulizás egyik velejárója 
lehet a mértéktelen alkoholfo-
gyasztás, amelynek eredmé-
nyeképpen nem érzékeljük, 

hogy túl hangosan beszélünk, 
hogy hangosabb a zene, ami 
zavarhatja a nyugalomra vá-
gyókat, de nemcsak éjjel, ha-
nem nappal is.

A Btk. változás az alkohol 
fogyasztás területén hozott új 
dolgokat. Nem 0,8 mg/l lég-
alkohol szint felett (magyarul 
szondázáskor), hanem már 0,5 
mg/l felett is bűncselekmény 
az alkoholfogyasztás. És a 
hangsúly a fogyasztáson van, 
nem kell becsípettnek vagy ré-
szegnek látszani, hogy eljárás 
induljon, maga a fogyasztás té-
nye már büntetendő. Ez a hely-
zet a bódító hatású anyagok fo-
gyasztására is vonatkozik.

Az elmúlt héten újra meg-
történt, hogy a baleset okozója 
elhagyta a helyszínt. Tudjuk, 
hogy emögött gyakran alko-
holfogyasztás áll, a félelem a 
lebukástól. Arra azonban nem 

gondol a gépjármű vezetője, 
hogy egy személyi sérüléssel 
járó koccanás, ütközés hely-
színének elhagyása olyan bűn-
cselekmény, amely elzárással 
is sújtható az eljárás végén. 
Aki nem áll meg, és nem segít 
a sérülést szenvedett közlekedő 
embertársának, sokkal nagyobb 
bajba kerül, mint a jogosítvány 
elvesztése egy időre!

Az intelmekkel, a bűnmeg-
előzési tanácsokkal a lakosok 
és a vendégek jobb közérzetét 
szeretném erősíteni. Célom, 
hogy minél kevesebb pana-
szossal, feljelentővel kelljen 
találkozni a Kapitányságon, 
hogy mindnyájan kelleme-
sen, jó hangulatban töltsék el 
a nyaralásra, pihenésre szánt 
idejüket.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi

Rendőrkapitányság

Gyalogostúra indul
A Bakony Természetbarát Egyesület Veszprém au-
gusztus 4-én rendezi a XVII. „Balaton” IVV. gyalo-
gostúráját. 

A túra 5-10-20 és 40 km-es változatban Lovasról a kocs-
mától indul, és a Csákány-hegyi kilátó - Péter-hegy - 
Tamás-hegy - Nosztori autóspihenő - Veszprémfajsz - 
Király kút - Malom völgy - Lovas között zajlik. A túrák 
útvonala túlsúlyban jelölt turistautakon halad, ahol ettől 
eltér az útvonal, azt külön jelöljük szalagokkal. 
Rajt/cél: Lovas, kocsma (a templom mellett), neve-
zés: 8:00 – 10:00 óra között. A célban meleg-étkezé-
si lehetőség van, külön térítés ellenében (pincepörkölt, 
500 Ft/adag).
Kérem, hogy amennyiben lehetősége van rá, ismertesse 
ezt a programot a környéken, hogy ne csak a veszprémi 
vagy távolabbi helyekről érkezők vegyenek részt túráin-
kon, hanem a helyiek, illetve környékbeliek is élhesse-
nek ezzel a lehetőséggel!

Balázs Ferenc
Bakony TE. 

elnök

Akusztikus koncertek
Lovason

A tavalyi sikeres rendezvényen felbuzdulva, ismét 
megrendezi Lovas Község Önkormányzata, augusztus 
3-án, 21 órától a Millenniumi Parkban az „Unplugged 
Szombatot”.

Fellépők:
21.00-23.00 óráig: Dávid Roland 
23.00-01.00 óráig: Pannon Universitas Band

Ismert előadók (Edda, Republic, Ákos, Quimby, LGT, Metró, 
Illés, Omega, Magna Cum Laude, Led Zeppelin, Beatles, 
Deep Purple, Rolling Stones, Pink Floyd, U2, Queen, Cream, 
Doors) leghíresebb dalait adják elő. 
Két akusztikus koncertre kerül sor, egyfajta „Mini Utcazene 
Fesztivál” lesz a Millenniumi Parkban. Igazi örömzenére 
lehet számítani. A tehetséges zenészek bebizonyítják, hogy 
az igényes zenének a mai napig értéke van.
A koncertek rossz idő esetén, sajnálatos módon elmaradnak, 
de remélhetőleg az égiek kegyesek lesznek hozzánk! 
Mindenkit szeretettel várunk!

Szendi Péter
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BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ
ALSÓÖRS

8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200;

Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás
Földmunkagépek kezelővel,

beton újrahasznosítás
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu

E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, műszaki információk tekintetében 

keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség-Gyümölcs, Gabona,

Öko és Bio termékek
Házhozszállítás 2 hetente szombaton!

Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya mentes

E-mail: bioelemozsia@gmail.com
Alsóörs és 5 km vonzáskörzetében

kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel

(Zöldség-gyümölcs esetében)
Alma akció: 370 Ft/kg

www.bioelemozsia.hu

Tudásod a jövőd!
Együttműködési megállapodás aláírása

az alsóörsi Kézilabda Utánpótlás Központban

A Széchenyi Terv keretében kezdő és haladó infor-
matikai, valamint angol, német (kezdő, haladó) maxi-
mum 90 órás képzések indulnak. A tanulni vágyóknak 
folyamatosan lehet jelentkezni a könyvtárban. A kép-
zés teljes díja maximum 4.500,- Ft. Az említett ösz-
szegből több tanfolyam is elvégezhető.

Kitétel:
18. életév betöltése, aki nem áll középiskolá-
val, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hall-
gatói jogviszonyban (a költségtérítéses képzés-
ben résztvevők jelentkezhetnek a képzésekre.) 
Kismamák, nyugdíjasok, munkanélküliek, vállalko-
zók, pályakezdő fiatalok, aktív munkavállalók jelent-
kezését is várjuk.

Ha szeretne helyben tanulni (Lovason), kérem mie-
lőbb vegye fel velem a kapcsolatot.

Szendi Péter
Telefon: 30-5303466,
E-mail: konyvtar@lovas.hu,
Információ és regisztráció: www.tudasodajovod.hu

Szerdán délután írták alá az 
alsóörsi Endrődi Sándor Refor-
mátus Általános Iskola és Kézi-
labda Utánpótlási Központ és a 
Magyar Kézilabda Szövetség, 
mint a Nemzeti Kézilabda Aka-
démia működtetője között.

Az aláírást megelőzően Mo-
csai Lajos mesteredző kihang-
súlyozta, hogy az utánpótlás ki-
nevelésében igen fontos szerepet 
játszik az alsóörsi központ, hiszen 
határainkon túl az egész Kárpát 
medencéből várják az ifjú tehet-
ségeket. Majd hozzátette: az álta-
lános iskolai kemény edzésektől, 
a középiskolán átívelő az akadé-
miáig tartó lehetőséget kell bizto-
sítani a kiemelkedő sportolóknak.

Steinbach József a Dunántúli 
Református Egyházkerület püs-
pöke kiemelte, hogy az egészsé-
ges és sportoló fiatalok a magyar 
nemzet leendő büszkeségei, azért 
is mert erős hit áll mögöttük.

Vetési Iván a Magyar kézilab-
da Szövetség elnöke arról beszélt 
a megjelent sportolóknak, hogy 
melyik magyar fiatal kézilabdázó 
álma nem az, hogy egyszer ma-
gára vehesse a nemzeti válogatott 
mezét, de addig a pillanatig ren-
geteg munka és edzés vár a spor-
tolókra.

Hebling Zsolt Alsóörs polgár-

mestere megköszönte a tanárok, 
edzők elmúlt hét év eredményes 
munkáját, amit számos győzelem 
és serleg fémjelez. A következő 
időszakra is hasonló sikert kívánt, 
és biztosította az iskola fenntartó-
it, hogy az önkormányzat anyagi-
lag is támogatja az intézményt.

Simicskó István államtitkár a 
sportolás fontosságára hívta fel a 
figyelmet, mert csak így számít-
hatunk egy egészséges nemzetre 
a jövőben.

Rásky Miklós református lel-
kész az iskolafenntartó szerepben 
mondott köszönetet az elmúlt egy 
év sikeres változásaiért,  mint fo-
galmazott a kispadról kellett át-
szervezni az oktatást, a tantervet 
és a sportolók egész éves oktatá-
sát, ami a jövőre nézve nagyon 
optimista képet fest.

A szerda délután aláírt megál-
lapodás lényege, hogy a magyar 
kézilabdázás utánpótlás nevelésé-
nek hatékonyabbá és eredménye-
sebbé tétele, a Magyar Kézilabda 
Szövetség az iskolában végzett 
utánpótlásképző tevékenységhez 
folyamatos szakmai tanácsadást 
nyújtson.

(Forrás:
www.balaton.vehir.hu)



6 Lovasi Hírek

Június 29-én örömteli hétvégéje volt Lovason a 
klasszikus zene kedvelőinek. A XIII. századi Szűz 
Mária Szent Neve tiszteletére szentelt Római 
Katolikus templom ódon falai között Tóthné Vörös 
Ágnes (hegedű), Szalontai Árpádné (zongora) és 
Kelemen András (gitár) előadásában csendültek 
fel a zenei remekművek. 

A hegedűvirtuóz Niccolo Paganini, a gitárművész 
Napoleon Coste, a leginkább operáiról ismert Jules 
Massenet, az elsősorban zongoradarabjaival örökké 
valóvá vált Gabriel Fauré és Erik Satie, valamint a 
harmonika király Astor Pantaleon Piazzolla zenei 
világának megidézése feledhetetlenné tette a másfél 
órás hangversenyt.
Kovács Marcell Károly egyházközségi gondnok 
áldozatos szervezésének és a fellépő művészeknek 
köszönhetően a zsúfolásig megtelt templom 
hallgatósága teljesen átadhatta magát a különleges 
zenei-lelki élménynek. A jótékonysági hangverseny 
teljes bevétele a csaknem 800 esztendős Római 

Katolikus templom felújítását, állagának megóvását 
szolgálja. A fenti céllal azonosulók a 11748069-
20031309-00000000 számlaszámon keresztül - a 
közleményben feltüntetve:”Lovasi templom részére” 
– is támogathatják e nemes ügyet. 

vitéz
Pintér Kornél

                                                                                                                            

Jótékonysági hangverseny a Római Katolikus templomban


