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Év eleji beszélgetés a polgármester asszonnyal
Az év elején megszokhatták, hogy 

a Lovasi Hírekben Ferenczy Gáborné 
polgármester asszony értékeli az elmúlt 
évet, illetve vázolja a mostani esztendő-
re való elképzeléseket. Örömét fejezte 
ki, hogy a tervek, amelyet a 2010-es vá-
lasztásakor megígért, megvalósultak, 
de hangsúlyozta, hogy mindez a csapat-
munkának köszönhető.

 
– Hogyan értékeli a 2013-as eszten-

dőt? Mi minden valósult meg a község 
életében?

– Az önkormányzati törvény válto-
zásánál fogva a 2013-as évben a Paloz-
nakkal közösen fenntartott körjegyző-
ségünk megszűnt. Korrekt ajánlatot 
kaptunk Alsóörs község részéről, biz-
tosították a zökkenőmentes átállást. 
Lehetőséget teremtettek a kényelmes 
és zavartalan ügyintézés érdekében egy 
aljegyző és két hivatali munkatárs al-
kalmazására. A település fejlődéséhez 
nagymértékben hozzájárultak a sikeres 
pályázatok, a takarékos  gazdálkodás, 
valamint az egységesen gondolkodó 
képviselő-testület. Tavaly új buszmeg-
állók épültek, a Fő utcának sikerült a 
csapadékvíz elvezetését megvalósítani, 
illetve járdát építeni. Ez a beruházás 
nem csak látványosabbá tette a tele-
pülés arculatát, hanem a biztonságos 
közlekedést is lehetővé tette. Pályázati 

pénzből a faluház udvarában létesült 
egy kemencés fedett közösségi színtér, 
melyet a Szüreti Fesztiválon avattunk 
fel. Rendbe lett téve az udvar, megtör-
tént a térkövezés, a parkolóhelyek léte-
sítése. A faluház rekonstrukciójára is 
az elmúlt évben került sor, szintén pá-
lyázati forrás segítségével. Itt új nyílás-
zárók kerültek beépítésre, a vizesblokk 
felújítása, valamint a homlokzat festése 
is megvalósult. Sikeres rendezvények 
voltak tavaly is, a munkatársakon kívül 
nagyon sokat segítenek a helyi civil-
szervezetek. Köszönetemet szeretném 
kifejezni a Lovas Jövőjéért Egyesület-
nek, a Malomvölgy Nyugdíjasklubnak, 
a Lovas Egyesületnek, a Hunyadi Hu-
szár és Betyár Hagyományőrző Egye-
sületnek, a Lovasi Polgárőr Egyesület-
nek, a Nagy Gyula Művészeti Alapít-
ványnak és a Sándor Huszárok Lovas 
Klubjának. 

– A tavalyi év után mi minden várha-
tó idén?

– Ahhoz, hogy a tervek megvaló-
suljanak, nagyban függ a sikeres pá-
lyázatoktól. A faluház hőszigetelését 
és a tető felújítását, korszerűsítését 
mindenképpen meg kell oldanunk eb-
ben az évben. Remélhetőleg lesz olyan 
pályázati kiírás, amely napkollektorok 
felhelyezésére is szól.  Szeretnénk, ha a 
Balatoni utcán járda épülne, hiszen erre 

már évek óta nagy igény van. Beadtuk a 
kérelmünket egy új falugondnoki busz-
ra, döntés még nem született. Az ősko-
ri festékbányára és a helyi múzeumra 
nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, 
bízom abban, hogy itt is lesz pályázati 
forrás. Él a településen szakember az ő 
véleményére és segítségére is szükség 
lesz. Szintén fontos, hogy a savanyúkút 
állapotát helyreállítsuk. 

 Szendi Péter 

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről.

1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

» Lovas Jövőjéért Egyesület – Adószám: 19384878-1-19

» Nagy Gyula Művészeti Alapítvány – Adószám: 19380575-2-19 

» Lovas Egyesület – Adószám: 18933967-1-19

» Lovasi Polgárőr Egyesület – Adószám: 18936757-1-19

» Magyar Katolikus Egyház – Technikai száma: 0011

» Magyar Református Egyház – Technikai száma: 0066
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Beszámoló a Hunyadi Hagyományőrző Egyesület
2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Lovas Egyesület életéről „Szállást keres a Szent Család...”

2013. februárjában (farsangfarkán) is-
mét megrendezésre került Lovason, a már 
hagyományosnak mondható gulyafordí-
tás. A régi pásztorünnep felelevenítésé-
re, felvonulást majd táncházat rendezett 
egyesületünk, a lovasi Cimbalmos kocs-
ma támogatásával.

Június elején nyolcadik alkalommal ke-
rült sor az egyesületünk által szervezett 
Bakony-balatoni Pásztortalálkozóra, mely 
a Nemzeti Park salföldi bemutatómajorjá-
ban nagy érdeklődés mellett zajlott.

November 16-án Márton-napi pásztor-

búcsúra hívtuk a balaton-felvidéki állat-
tartó gazdákat, pásztorokat és az állattar-
tás iránt érdeklődőket, a nemesvámosi 
Betyárcsárdába. Fent említett szélesebb 
érdeklődő közönségre számot tartó ren-
dezvényeink mellett Szent György napján 
Lovason, kihajtási ünnepet és táncházat 
(Cimbalmos kocsma),Szent Vendelkor 
pedig Savanyú Jóska Emléktúrát szervez-
tek egyesületünk tagjai.

A 2014-es évben is folytatjuk hagyo-
mányőrző munkánkat, és igyekszünk 
valamennyi, immáron hagyományosnak 

mondható programunkat a megszokott 
színvonalon megrendezni.

Márffy Bence

A Lovas Egyesület a 2013. 
évben is megrendez-
te két amatőr díjugrató 
ésfogathajtó versenyét, me-
lyek már 14. éve a környék 
lovas életénekmeghatározó 
eseményei. 

Ezeken az amatőr versenye-
ken évről-évre újabb fiatal 
lovasok mérik fel tudásukat, 
mielőtt megyei vagy regioná-
lis versenyeken indulnának, és 
a tapasztaltabb lovasoknak is 
nálunk vanlehetősége új lovat, 
csikót kipróbálni versenyszitu-
ációban. A falunapokon a ha-
gyományos lószépségverseny 
mellett először rendeztük meg 
a polgármesterek fogathajtó 
versenyét, melynek nagy si-
kere volt a versenyzők és a 
nézők körében egyaránt. Ezen 
a lelkesedésenfelbuzdulva 
ebben az évben szeretnénk 
több környékbeli települést 
meghívni erre a vidám meg-
mérettetésre.Egyesületünk 
a lovasi és paloznaki szüreti 
felvonulásokon fogatokkal és 
lovasokkal vett részt, felele-
venítve a régi szüreti mulat-

ságok hangulatát. A környék 
lovasai minden év január 1-én 
közös lovaglással köszön-
tik az újévet. Idén Lovas volt 
a találkozópontja ennek az 
eseménynek, melyen mint-
egy harmincan vettek részt 
- fogatokon vagy nyeregben 
- Nemesvámos, Szabadság-
puszta, Szentkirályszabadja, 
Balatonfűzfő, Balatonalmádi 
és természetesen Lovas lova-
sai. Ez a szokás egy régi népi 
hiedelemből alakult ki, mely 
szerint amit január 1-én csinál 
az ember, azt fogja csinálni 
egész évben. Így tehát a lovak 
szerelmeseimindenképpen be-
fognak a hintóba vagy felülnek 
a nyeregbe újév első napján.A 
2014. évben is az Egyesület 
legfőbb célja az eddig meg-
szokott, sikereknek örvendő 
rendezvények lebonyolítása, 
és emellett - ha anyagi helyze-
tünk is úgy engedi - fogathajtó 
megyei bajnokság megrende-
zése is a tervek között szere-
pel.

Kis Áron

Az Úr 2013.évének Ád-
ventjében az elmúlt évek 
nemes hagyományait foly-
tattuk Lovason, amikor 
december 14 – 22. között 
Wutzel Emília,   a Csopak 
– Paloznak - Lovas Római 
Kato-likus Egyházközsé-
gek világi elnökének ve-
zetésével ismét megren-
deztük a „Szállást keres 
a Szent Család”  ájtatos-
ságot.

A nagy történelmi múltú 
településünkön is feleleve-
nített népszokás szerint, ki-
lenc kiválasztott család es-
ténként egyikük otthonából 
a másikba viszi a templom-
ban előzetesen megáldott 
Szent Család képet, amely 
előtt együtt imádkoznak és 
énekelnek.

A befogadó család a szent-
képet otthonának központi 
részén helyezi el, egy napig 
őrzi, majd másnap átadja a 
következő családnak.  
2013.december 14-én Ma-
gyar Pálné, 15-én Márffy 
Bence, 16-án Mecsériné 
Róka Erzsébet, 17-én Ke-
menes Dénes, 18-án Kuti 
Norbert,  19-én vitéz Pintér 
Kornél, 20-án Gerbel Fe-
rencné, 21-én Nesztinger 
Péter, 22-én pedig Kovács 
Károly és családjaik fo-
gadták be otthonaikba Szűz 
Máriát, Szent Józsefet és a 
gyermek Jézus Krisztust, 
ezzel is megemlékezve a 
Szent Család betlehemi 
szállás kereséséről.

vitéz Pintér Kornél
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Lovas Polgárőrség Egyesület 2013.évi. beszámolója

Forraltbor főző verseny

Az Önkormányzat az el-
múlt évben 30 ezer forint tá-
mogatást biztosított, melyet 
ezúton is köszönünk! Pályá-
zati lehetőségeinket kihasz-
nálva, kétszer 171 ezer forint-
hoz sikerült hozzájutnunk. 
Az adó 1 százalékából 6 ezer 
forint felett kaptunk, ez az 
eddigi legkevesebb. Támoga-
tóink létszáma és a támoga-
tás összege az elmúlt évihez 
hasonló, tehát akik ismernek 
bennünket ott a bizalmat si-
került megőrizni és tovább 
erősíteni. 

Vásároltunk minden ta-
gunk részére nyári felsőru-
házatot, hogy adott esetben 
rendezetten, egységesen tud-

junk megjelenni. Az elmúlt 
év terhére még folyamatban 
van technikai eszközök vá-
sárlása, jelzőtáblák beszer-
zése. Felettes szervezetünk 
által rendezett továbbképzé-
seken iparkodunk az elvárt 
létszámban részt venni, bár 
egyre nehezebb, mivel nem 
veszik figyelembe, hogy tag-
ságunk munkából élő embe-
rek, akik a szabadidejükből 
áldoznak a köz érdekében. 

A rendőrséggel jó a kap-
csolatunk, attól függetlenül, 
hogy a körzetiek nagyon ke-
veset tudnak saját körzetük-
kel foglalkozni, létszám és 
beosztási problémák miatt. A 
polgárőrök munkája így még 

felelősségteljesebbé vált. 
Szerencsére a régió polgárőr 
vezetőivel is jó a kapcsola-
tunk, a térségben együttmű-
ködési megállapodást készü-
lünk aláírni. Az idei árvíz 
helyzet nehézségét látva egy 
10 fős csapat részt vett az ár-
vízi munkákban. 

Továbbra is a jól bevált 
terület felosztásos módszer-
rel dolgozunk, szerencsére 
vannak kint lakó tagjaink, 
így ezeken a területeken gya-
korlatilag állandó a felügye-
letünk.  Jelenleg 15 főből áll 
a tagságunk, ami tudja bizto-
sítani a falu közbiztonságát. 
Nem zárkózunk el, aktív, új 
tagok felvételétől, mivel tag-

ságunk idősödik és kevésbé 
tud mozgékony lenni. 

Természeti kár estén átla-
gosan 8-10 fő mozgósításá-
val lehet számolni. Ez ter-
mészetesen függ a helyzet 
súlyosságától és az igénybe-
vételi időszaktól. Tagságunk 
rendelkezik amúgy biztosí-
tással. Az új igazolványok 
kiváltása megkezdődött, bár 
nem minden tag rendelkezik 
még vele. A rendőrséggel kö-
zösen 31 órát, míg önállóan 
2725 órát töltöttünk a falu 
érdekét képviselő társadalmi 
munkával. 

Szűcs József

A Karácsony és Szilveszter között 
nyitva tartott pincék után a sokakat 
vonzó forraltbor főzőverseny, im-
már hagyományosan, egybekötve az 
újborkóstolással, az újév első nap-
ján került megrendezésre Lovason. 

Ez alkalommal a téren nem csak a 
helybeliek, hanem a környékbeli tele-
pülés lakosai, valamint azok gyűltek 
össze, akik szeretik Lovast. Örömünk-
re, hisz ez azt jelenti, hogy mindenki 
érdeklődve várja a vállalkozó ked-
vű boros gazdák által készített finom 
borok kóstolását, és azt a hangulatot, 
amellyel együtt köszöntjük az újévet. 
A főzésben részt vettek többek között 
a borút egyesületi tagok, boros gaz-
dák. Név szerint: Sarok Borozó, Ács 
Károly, Abonyi Gábor és csapata, Pap 
Huba, Lovasi vendégvárók csapata, 
Nádasi Család, Pocca Pince Felső-
örsről. Az időjárás kegyeibe fogadta a 
programon résztvevőket, hisz gyönyö-
rű szép idővel köszöntött be 2014. év 
első napja. A vállalkozó szelleműek 
így még nagyobb kedvvel készítgették 
a vendégek számára a finom itókákat, 

amit sokan kóstolgattak és dicsérget-
tek. A borok mellé finom sütemények, 
ropogós pogácsa és más finomság is 
került. A népi kikiáltó is gondosko-
dott a hangulatról nem csak az ételek 
és italok.  Igazán jó hangulatban telt a 
kóstolgatás.

A forraltborok versenyére öt csapat 
nevezett melyet a zsűri értékelt. A zsű-
rizést Csiszár Péter, Czeglédy Ákos 
és Both Gábor végezte nagy gondos-
sággal, kóstolással. A zsűri meghozta 
döntését, ami nem volt egyszerű fel-
adat, hisz mindenki szívvel, lélekkel 
és egyéni titkos recept alapján készí-
tette borait. A közönség is lehetőséget 
kapott, arra, hogy a számukra legfino-
mabban elkészített italra szavazhassa-
nak. A zsűri nehéz helyzetében a kö-
zönség is osztozott.

A jó hangulatban telt kóstolgatást 
követően az Önkormányzat termében 
Ferenczy Gáborné polgármester asz-
szony köszöntötte a vendégeket és 
Boldog Újévet kívánt újbor koccintá-
sával.

Az újév köszöntő után került sor a 
zsűri döntése alapján az eredményhir-

detésre.
1. helyezett: Ács Károly
2. helyezett: Nádasi Család 
3. helyezett: Pocca Pince Felsőörs
Közönségdíjban részesült: Abonyi 

Gábor csapata
A vidám hangulatú vendégsereg 

számára a rendezvény tovább folyta-
tódott újborkóstolással, ami remélhe-
tőleg szintén megnyerte a résztvevők 
tetszését és hírét viszi a Lovason ter-
mett finom borok ízének. Mindezt 
természetesen nem csak az újév első 
napján lehet fogyasztani, hanem az év 
többi napján is, hogy megszépítsék, 
ünnepivé varázsolják vele a meghitt 
pillanatokat.

Jövőre is várunk mindenkit, akár 
borfőzőként, akár vendégként, láto-
gassanak el hozzánk, ismerjék meg 
kis közösségünket, vendégszerető la-
kosait és a nagyszerű borosgazdákat. 
Sikeres, boldog, egészségben gazdag 
újesztendőt, kíván mindenkinek, a 
Csopak Környéki Borút Egyesület ne-
vében: 

Vajda Kálmán elnök
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A Lovas Jövőjéért Egyesület 2013-ban
Egyesületünk 2013-ban is 

aktív szerepet vállalt a kö-
zösségi programok szervezé-
sében, segítésében, létreho-
zásában. A tavalyi évben is 
megrendeztük az immár ha-
gyományosnak számító gye-
rek farsangot, a húsvéti játszó-
házat, faluszépítő virágosítást 
(melyet egyesületünk pénzzel 
és társadalmi munkával is tá-
mogat), a mindenki piknikjét, 
a karácsonyi játszóházat és a 
karácsonyi vásárt. Ezen kívül 
tagjaink és önkénteseink nagy 
mértékben hozzájárultak a Lo-
vasi Napok, a Szüreti Feszti-
vál, a Márton nap sikeréhez is. 

Márciusban „Tavaszkö-
szöntő kiállítás és koncert” 
nevű rendezvényünkkel sze-
reztünk örömet szemnek és 
fülnek.  Az est vendégei az 
Alsóörsi Képzőművészeti 
Egyesület tagjai és Wolford 
Alexandra énekművész vol-
tak. Áprilisban Zsiga Henrik 
könyvbemutatójára és él-
ménybeszámolójára invitáltuk 
az érdeklődőket. Júniusban a 

Milleniumi Parkban töltöttünk 
el egy sportvetélkedőkkel, 
vicces versenyekkel és finom 
vacsorával megtűzdelt dél-
utánt/estét. Októberben a III. 
Szüreti Fesztivált támogattuk 
langallóval és őszi díszítéssel, 
és ugyanebben a hónapban 
egyesületünk több tagja fel-
kerekedett, hogy jobban meg-
ismerje Sopron városát. Nagy 
szerencsénk volt az időjárás-
sal, a remek idegenvezetővel. 
A hónap végén pedig töklám-
pásokat faraghattak a gyere-
kek és a segíteni vagy alkotni 
vágyó felnőttek. November-
ben egyesületünk szervezte a 
Márton Napot, a rendezvényt 
az önkormányzat is támogatta.  
2012-ben 320 ezer forintott 
nyertünk a NEA pályázaton. 
A pénz nagy részén söraszta-
lokat és -padokat vettünk, az 
egyesület logójával ellátott 
pólókat csináltattunk, sport-
eszközöket vettünk, ebből 
fizettük a gyerekfarsagon fel-
lépő lufibohócot és bűvészt, 
irodaszereket vettünk, játszó-

házakhoz alapanyagot, köny-
velői díjat és telefonszámlákat 
fizettünk ki belőle. Az önkor-
mányzattól a 2013-as évben 
80.000 Ft támogatást kaptunk 
- melyet ezúton szeretnénk 
megköszönni. Ebből fizettünk 
két fellépőt a Lovasi Napokon, 
a maradékból irodaszereket, 
alapanyagokat vásároltunk.

A 2013-as évben is nyúj-
tottunk be pályázatot a NEA-
hoz, melyet érvényesnek mi-
nősítettek, de hogy kapunk-e 
a pénzbeli támogatást és ha 
igen, mennyit, ezt még nem 
tudjuk.

Idén is szeretnénk tevéke-

nyen részt venni a falu kö-
zösségi életében. Nyitottak 
vagyunk építő kritikákra, 
ötletekre, javaslatokra, hogy 
hogyan, mivel tehetnénk Lo-
vast még vonzóbbá mind az 
itt élőknek, mind az idelátoga-
tóknak.

Szeretném megragadni az 
alkalmat és köszönetet mon-
dani legtevékenyebb tagjaink-
nak és önkénteseinknek mun-
kájukért, önzetlenségükért, 
kreativitásukért,  lelkesedésü-
kért. Név szerint: Baloghné 
Torma Veronika, Gerbelné 
Magdi néni, Horváth Ferenc 
és Zita, Hudanikné Erzsi, 
Hudanik Kitti, Hudanik Lin-
da, Kránitzné Erika, Palotás 
Laura, Pap Eva, Péjó Erzsi 
néni, Sárdi Ágnes, ifj. Spirk 
László, Tóth Eszter, Tóth Kál-
mánné Marika néni, Tőzsérné 
Irén, Vellai-Nemes Nikoletta, 
Vellai János. Köszönetemet 
szeretném kifejezni Sárdi 
Máténak, Szabóné Katinak és 
Szendi Péternek is. Külön kö-
szönet azoknak, akik anyagi 
támogatással járulnak hozzá 
egyesületünk munkájához: dr. 
Balikó Sándornak és kedves 
feleségének, Pap Hubának és 
családjának, valamint min-
denkinek, aki felajánlotta adó-
ja 1%-át. Kérünk Mindenkit, 
továbbra is támogassa egyesü-
letünket adója 1%-ával, hiszen 
mi ezt a pénzt visszaforgatjuk, 
hogy kis községünk minden 
lakója jól érezze itt magát. 
Adószámunk: 19384878-1-
19, bankszámlaszámunk: K & 
H Bank 10401220-50515753-
55781009. KÖSZÖNJÜK!

 Hull Zita elnök

A Lovas Jövőjéért Egyesület program tervezete 2014-re

IDŐPONT ESEMÉNY

Február 7. (péntek) 18:00 óra

Klubdélután a faluházban.  
Vetítés 2013-as rendezvények képeiből, kártya, társas, 
darts, pingpong. Batyus buli...  
Mindenkit szeretettel hívunk-várunk!

Március 1. (szombat) 16:00 óra Farsang gyerekeknek
Március 8. (szombat) 20:00 óra Felnőtt farsang

Április 11. (péntek) 18:00 óra
Klubdélután. Koncert, kártya, társas, darts, pingpong. 
Batyus buli... Mindenkit szeretettel hívunk-várunk!

Április 19. (szombat) 10:00 óra Húsvéti játszóház
Május 1. (csütörtök) 14.00 Kemencés party az új közösségi téren
Június 22. (szombat) 16:00 Mindenki piknikje a Milleniumi parkban

Július 4-5. (péntek-szombat)
Lovasi Napok. Az önkormányzat szervezésében, 
egyesületünk támogatásával.

Október 4. (szombat)
IV. Szüreti fesztivál. Az önkormányzat szervezésében, 
egyesületünk támogatásával.

Október 31. (péntek) 18:00 óra Töklámpások készítése
November 7. (péntek) 18:00 óra Márton nap
November 22. (szombat) Kirándulás
December 6. (szombat) Mikulás játszóház

December 13. (szombat) 16:00 óra Karácsonyra készülődünk...
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Tanácsok nemcsak idős közlekedőknek

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány 2014. évi programjairól

A közúti közlekedési balesetekkel 
kapcsolatban gondatlan elkövetésről be-
szélünk, hiszen senki nem megy ki az 
útra azzal a szándékkal, hogy balesetet 
okozzon. Azt azonban mégis meg kell 
különböztetni, hogy a baleset egy szán-
dékos szabályszegés következtében, 
például az előzési szabályok megsze-
gése, vagy figyelmetlenségből, például 
nem elég alapos körülnézés vagy akár a 
kihangosítóval folytatott telefonálásra 
koncentrálás miatt, következett be.

A statisztikai adatok szerint a balesetek 
túlnyomó többsége emberi hibára, mu-
lasztásra vezethető vissza, amiből követ-
kezik, nagy részük elkerülhető, megelőz-
hető lehetett volna.

A közúti közlekedés egyik legveszé-
lyeztetettebb résztvevői az idősek. A ne-
kik összefoglalt tanácsainkat mindenki-
nek ajánlom, hiszen mindnyájan közleke-
dünk gyalog, kerékpárral, gépjárművel.

 
Tanácsok gyalogosan közlekedő idő-

seknek:

•	Ügyeljenek a megfelelő láthatósá-
gukra, amelyet fényvisszaverő hatá-
sú mellénnyel, vagy egyéb fényvisz-
szaverő eszközzel érhetnek el akkor 
is, ha a jogszabály nem teszi kötele-
zővé, mint például lakott területen 

belül, rossz látási viszonyok között!
•	Az úttesten átkelésnél lehetőleg a 

kijelölt gyalogos-átkelőhelyen halad-
janak át, vagy válasszanak bizton-
ságos, a sötétben is jól megvilágított 
helyet.

•	Gyalog legbiztonságosabban a járdán 
lehet közlekedni. Ahol nincs járda, 
ott az úttest szélén, a forgalommal 
szemben haladjanak.

•	Mindig vegyék figyelembe a fizikai 
állapotukat, fokozott sérülési kocká-
zatukat.

Tanácsok idős járművezetőknek:

•	Mindig kipihenten, megfelelő álla-
potban üljenek a volán mögé. Fárad-
tan, izgatottan, éhesen, magas vér-
nyomás, szédülés mellett stb. soha ne 
kockáztassanak!

•	Tervezzék meg előre az útvonalat, 
gondolják át a veszélyesebb helyeket, 
GPS alkalmazásakor a legbiztonsá-
gosabb utat válasszák.

•	Zárjanak ki minden olyan hatást, 
mely figyelmüket elvonhatja a veze-
téstől. Ne hallgassanak rádiót, zenét, 
ne dohányozzanak, vagy étkezzenek 
a gépkocsiban, és akkor is kerüljék 
a mobiltelefon használatát, ha van 
kihangosítójuk.

•	Jó, ha nem egyedül, hanem családtag-
gal, vagy baráttal indulnak útnak, így 
csökkenthető az elalvás kockázata, 
kevésbé riadnak meg a váratlan köz-
lekedési szituációkban, ismeretlen 
helyen nyugodtabban viselkednek.

•	Kerüljék a járművezetést éjjel, korlá-
tozott látási és útviszonyok esetén. 

•	Csúcsforgalmi időszakokban, elte-
reléssel érintett útszakaszokon lehe-
tőleg csak akkor közlekedjenek, ha 
egyéb lehetőségük nincs. 

•	Tartsanak nagyobb követési távolsá-
got az előttük haladó jármű mögött 
még száraz burkolatú úttesten is.

•	Használják gyakrabban a tömegköz-
lekedési eszközöket, melyek a 65 év 
felettiek részére térítésmentesek, és 
nagyobb biztonságot nyújtanak.

•	Ha rendszeresen, vagy akár alkalmi 
jelleggel gyógyszert szednek, már a 
gyógyszer felírásakor, vagy kiváltá-
sakor kérjék ki az orvos, vagy gyógy-
szerész véleményét a vezetésre gya-
korolt hatásáról.

•	Az idősek jelentős része látásprob-
lémákkal küzd, ezért ajánlott évente 
szemvizsgálatra elmenni, s minden 
esetben szemüveget viselni, ha az a 
jármű vezetéséhez indokolt.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

2014. április: Balatoni hajózás c. helytörténe-
ti kiállítás

2014. május: Irodalmi délután, Héhn Zsu-
zsanna kiállítása

2014. június: Lakatos Erika fotóművész, 
könyvbemutatója, kiállítás, vetítés, koncert. 
Megnyitja Kincses Károly fotótörténész, mu-
zeológus

2014. június végén képzőművészeti alko-
tótábor gyerekeknek, táborvezető B. Hegedüs 
Piros művésztanár.

2014. július: Szilvásy Pál (1920-1996) 
emlékkiállítása, katalógust írja és megnyitja 
Wehner Tibor művészettörténész

2014. július: a Palotai Kör alkotótábora. 
Erre közösen pályázunk a NKA-nál a várpa-
lotai szervezettel. A tábor után kiállítanánk az 
elkészült alkotásokat, és jótékonysági árverést 
tartanánk

2014. augusztus: Lőrincz Zsuzsa (Praga) 
szobrász kiállítása

2014. szeptember: Péli Tamás festőművész 
(1952-1995) emlékkiállítása, a Balatonfüredi 
Vegyeskar kocertje, Pethes Mária olvas fel élet-
rajzi regényéből

2014. október: Szilágyi László festő kiállí-
tása

2015. május: Fodor László építész emlékki-
állítása

Amire igény van, és szervezetünk ezt bizto-
sítani is tudja: Évek óta tervezzük a nyári gye-

rek alkotótábort, de forrás hiányában nem tud-
tuk megvalósítani. Az Alapítvány épületében 
folyna a művészeti tábor. A gyerekek a Márffy 
vendégházban laknának, étkeznének, és lovas 
programokon is részt vehetnének. A tábor után 
kiállítanánk az elkészült műveket.

Igényes kivitelezésű kiállítások megszer-
vezése, hosszabb nyitva tartással, kísérő ren-
dezvényekkel. Kapcsolatfelvétel a környéken 
alkotó művészekkel. Mivel a Galéria külön 
épületben működik, a kiállításokat őrzik, nagy 
értékű művek kiállítására is van lehetőség. 
Nagy igény van olyan művészek bemutatására 
is, akik hosszú évtizedek óta nem kaptak nyil-
vánosságot. Ilyen Szilvássy Pál festőművész és 
Péli Tamás, aki egy igazán kiváló roma festő 
volt. Készülünk egy másik kiváló roma művész 
és zenész Lakatos Erika fotós bemutatására. 

Fontosnak tartjuk a térségben működő mű-
vészetekkel foglalkozó szervezetek munkás-
ságának bemutatását, hiszen ezek a nem hiva-
tásos alkotók nagyon értékes műveket hoznak 
létre, irodalmi és zenei munkásságukkal, ha-
gyományőrzésükkel a magyar kultúrát építik, 
és erre nagyon nagy szükség van. Szerény kere-
teink között, de szinte múzeumi körülményeket 
teremtettünk hivatalos, támogatásból és saját 
erőből, az alkotók, a közönség igénylik ezt. 

Társadalmi hatásról:
2006 óta már hagyománnyá vált program-

jaink: a Lovasi Napokkor kiállítás megnyitó, 

Mandulaünnepkor tárlat műsorral, Minden-
szentekkor a Gyertyaláng irodalmi műsor, Óév 
búcsúztatókor kézimunka kiállítás. Egyre több 
az állandó, visszatérő látogatónk, nemcsak a 
térségből, hanem Budapestről. Igyekeztünk a 
rendezvényeket az igényesség mellett minél 
bensőségesebbé is tenni. Ehhez nagyon jók a 
Galéria adottságai a nagy kerttel, terasszal, ahol 
egy-egy kiállítás megnyitó, vagy más művé-
szeti esemény kapcsán rendszeresek a spontán 
beszélgetések, emberek ismerkednek egymás-
sal, a faluval és visszajönnek. 

Alapítványunkat az elmúlt évben is támogat-
ta Lovas Község Önkörmányzata, NEA- 2013-
M  működési pályázaton nyertünk támogatást, 
valamint az 1%-os felajánlásokat is tudtuk fo-
gadni, amit köszönünk! Ezeken a forrásokon 
kívül az alapító, a család és magánszemélyek 
adományaiból gazdálkodtunk. Kedvező árak-
kal támogatott a Zebra Képkeretező Kft.

Ebben az évben is pályáztunk az NEA-nál 
működési és szakmai támogatásra is. A Nagy 
Gyula Művészeti Alapítvány számlaszáma: 
MKB Bank: 10300002-10286732-49020019. 
Adószószáma:19380575-1-19. Köszönettel 
várunk bármilyen támogatást, és az 1%-os fel-
ajánlásokat.

Nagy Mária
a Lovasi Nagy Gyula Galéria igazgatója
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Január 29. (szerda) 18.00 óra: A Kárpát-medence vizei – múlt, 
jelen és jövőAz előadás bemutatja a Kápát-medence belsejében fekvő 
hazánk vízrajzi adottságait, a vizeinket, a múltban ért legfőbb hatáso-
kat, a vízzel való gazdálkodás jelenét és távlatait, különös tekintettel 
az éghajlat lehetséges változására, valamint a Balatonra. Előadó: 
Nováky Béla, hidrológus mérnök, ny. egyetemi docens, a Nobel-bé-
kedíjjal kitüntetett IPCC tagja. 

Február 5. (szerda) 18.00 óra: Fenntartható vízgazdálkodás a min-
dennapi életben
Az előadás azokat az olcsó, egyszerű, de igen hatásos módszereket 
ismerteti, amelyek segítségével egy falusi- vagy külvárosi család a víz-
hez és a szennyvízhez kötött költségeit a nullára csökkentheti, miköz-
ben a környezetet nem szennyezi, hanem javítja.
Előadó: Dr. Országh József nyugalmazott egyetemi tanár.

Február 19. (szerda) 18.00 óra: Magyarország gyógyvizei
Az előadás bemutatja hazánk gyógyfürdőit, a gyógyvizek hatásait. 
Egy sikeres gyógyturisztikai desztináció feltételeit, elemeit.
Előadó: Vancsura Miklós címzetes egyetemi docens, a Magyar Für-
dőszövetség ügyvezető elnöke, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 
igazgatója.

Február 26. (szerda) 18.00 óra: Az Élővíz feltárása
Az emberiség a fejlődése történetében a mélypontra jutott. A VÍZ, a 
legfontosabb éltető elemünk van veszélyben! Az ősi próféciák erre a 
tragédiára figyelmeztetnek, de tartalmazzák a megoldást is. Ebben 
a „megoldásban” a Kárpát-medencének jutott a legnagyobb feladat. 
Megbeszéljük, hogy mi most mit tehetünk.
Előadó: GH Anon, A lelki evolúció c. könyvsorozat írója.

Mindenkit szeretettel vár Lovas Község Önkormányzata! Bővebb in-
formáció: Szendi Péter 87/575-083 és 30/530-3466. E-mail: konyvtar@
lovas.hu. 

A márciusi-áprilisi előadásokat a következő számunkban közöljük !
 (Sz.P)

Lovsi Esték 2014
Középpontban a víz

Könyvelés felelősségvállalással
Lovason! 

Teljes körű könyvelés,
bérszámfejtés, cégalapítás ügyvédi háttérrel!  

Hatóságok előtti képviselet.  

www.dual-book.hu
e-mail.dual.book@gmail.com 

Tel:20/310-7241 87/447-035 
8228 Lovas, Balatoni út 8.

A Malomvölgy Nyugdíjasklub 
2013. évi tevékenységéről

A 2013-es év folyamán is rendszeres klub foglalkozásokat tar-
tottunk kéthetente, 15-20 fő részvételével. A jó hangulatú beszél-
getések, a klubtagok születésnapjának, névnapjának megünne-
plése a tavalyi évben sem maradt el. A falu rendezvényeire együtt 
készültünk, igyekeztünk a szervezésben is közreműködni. 

Tavasztól-őszig most is részt vettünk a falu zöldterületeinek gon-
dozásában, virágosításában. Május hónapban kirándulást szerveztünk 
a gödöllői Királyi Kastélyba, melyet az alsóörsi és lovasi önkormányzat 
az autóbuszaikkal is támogattak. Nagyszerű élményben volt részünk, 
melyet a szakszerű idegenvezetés tett még színesebbé. A kirándulás 
alkalmával egy rövid budapesti sétát is tettünk. Soproni kiránduláson 
vettünk részt a Lovas Jövőjéért Egyesület szervezésében.

A Lovasi Napok lebonyolításában a Lovas Jövőjéért Egyesülettel 
közösen végeztük, lehetőségeinkhez mérten feladatainkat. Az elmúlt 
évek hagyományinak megfelelően csoportosan rész vettünk tagjaink 
és támogatónk Pap Huba képviselő úr szüreti munkálataiban.

Az Önkormányzat 2013-ban 80 ezer forinttal támogatta klubunk 
működését, melyet az alábbiak szerint használtunk fel:

– kirándulás utazási költség hozzájárulása 65 ezer forint
– működési kiadásokra 15 ezer forintot költöttünk.
Köszönetet mondunk a támogatásért.

Dienes Károly
klubvezető

Új könyvek a könyvtárban
Még a tavalyi könyvtári normatívából kaptunk év elején 
néhány könyvet, remélhetőleg minden korosztály nagy örömére. 
Amennyiben szeretné, hogy egy kötet meg legyen a lovasi 
könyvtárban is, kérem azt jelezze személyesen a teleházban. 

David Baldacci: A tiszta igazat
Bardócz Antal: maroknyi székely
Dan Brown:Inferno
Jo Baker: Longbourn árnyékában
John Gilstrap: Könyörtelenül
Richard J. Evans: A Harmadik Birodalom születése 
Richard J. Evans: A Harmadik Birodalom hatalmon
Emily Colin: Az emléktolvaj
Hozleiter Fanny: Mosolyka
Khaled Hosseini: És a hegyek visszhangozzák
Brigita Jovaisiené: Foltos kalandjai
Jeney Zoltán: Rév Fülöp Fajszföldön
E. L James: A szürke ötven árnyalata
P.d James: Ártatlan vér
Lélek-varázslat: Gyógyító mesék
Oleg Pavlov: Orosz trilógia
David Roberts: Egyedül a jég ellen
Ljudmila Ulickaja: Örökbecsü limlom
Geronimo Stilton: Nulla nulla Ká ügynök
Michael Hesemann: A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel
Szekfű Gyula:A magyar állam életrajza
Lucrecia Pérsico Lamas:Állatok képes határozó
Sigrid-Maria Gröbing: Zsenik a Habsburg-házban
Hahner Péter: A nem létező rejtély
Bethan James és Estelle Corke: Biblia kicsiknek
Kositzky Attila: Égbolt pilóta nélkül?
Liscsinszky Béla: Magyar ízek varázsa
Marie-Claude Paume: Ehető vadnövények
Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig
Lóczy útikönyvek: Balaton útravaló

Szendi Péter

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

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA


