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Közbiztonsági konzultációt tartott 
az önkormányzat a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság munkatár-
saival. A rendőrséget Karli Imre 
őrnagy és Gézárt Viktor rendőr 
zászlós képviselték. Elmondták, 
hogy Balatonfüred július 1-jétől 
vette át a telepü-lést Balatonalmá-
ditól. Lovason szerencsére kevés a 
probléma, a nyáron sem volt kirí-
vó esemény. Jó kapcsolatot ápol-
nak a helyi Polgárőrséggel, min-
den hónap harmadik szerdáján van 
egyeztetés velük. Az önkormány-
zatnak az volt a kérése a rendőrség 
felé, hogy a külterületeken a téli 
hónapokban többször járőrözze-

nek. Továbbá sok a gyorshajtó a 
Fő és a Balatoni utcákban, a rend-
őrség hamarosan megnézi, hogy 
lehetőség van sebességellenőrzés-
re vagy sem. 
Elfogadta a képviselő-testület a 
2016. évi belső ellenőrzés terve-
zetét. A Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Oktatási és Hatósá-
gi Osztálya által készített, Lovas 
községre meghatározott kötelező 
felvételt biztosító általános isko-
lák tekintetében ismételten a ba-
latonfüredi Radnóti Miklós és az 
Eötvös Károly Általános Iskolá-
kat jelölte meg a falu vezetősége. 
A helyi esélyegyenlőségi prog-

ramját az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmoz-
dításáról szóló törvényben fog-
laltaknak megfelelően áttekin-
tette, és Lovas Község Helyi 
esélyegyenlőségi programját 
változatlan formában elfogad-
ta az önkormányzat. Újabb egy 
évvel hosszabbította meg Szen-
di Péter teleházvezető, könyv-
táros, művelődésszervező mun-
káját a testület. Továbbra is 
Simon Gézát bízza meg az ön-
kormányzat a hó eltakarításban. 

Szendi Péter

A testületi ülésről jelentjük
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Sajnos az adó 1 %-a az 
idei évben is alacsony 
volt. Támogatóink lét-
száma és a támogatás 
összege az elmúlt évi-
hez hasonló, tehát akik 
ismernek bennünket, 
ott a bizalmat meg-
őriztük. Bár meg kell 
jegyezni egy újabb ten-
denciát, sokan úgy vé-
lik, a nehezedő anyagi 
körülmények között 
nem fizetnek támoga-
tást, mondván „ti úgy is 
erre jártok, majd szól-
tok, ha esetleg baj van”. 
Felettes szervezetünk 
által rendezett minden-
fajta továbbképzésen 

és megmozduláson 
igyekeztünk részt ven-
ni. Már szokásosnak 
mondható, hogy ren-
deztünk egy egészség-
ügyi elsősegély elő-
adást, ismétlő jelleggel 
az idén is. 
A rendőrséghez való 
kapcsolódásunk meg-
változott. Az évköze-
pe óta a Balatonfüre-
di dőrkapitánysághoz 
tartozunk. A rendőr-
séggel a kapcsolatunk 
jó, együttműködünk a 
körzeti megbízottal, a 
hozzáállása kimondot-
tan kedvező a közös 
munkához. A régió pol-

gárőrségeivel a kapcso-
latunk szintén jó, bár a 
szervezettség a térség-
ben sokkal kisebb, mint 
az a Balatonalmádi tér-
ségben volt. 
Polgárőreink munkáju-
kat felelősségteljesen 
végzik. A munkameg-
osztás alapját továbbra 
is a terület felosztásos 
módszer képezi. A kül-
területeken élő tagja-
ink segítségével szinte 
állandó a felügyelet a 
külső területeken is. Ma 
is 15 fő a tagságunk, de 
csak 12 fő rendelkezik 
az új típusú igazolvány-
nyal. Új tagok felvétele 
elől nem zárkózunk el, 
hiszen munka van bő-
ven. Jelenleg is folya-
matban van egy tagfel-
vételünk.
Természeti kár ese-
tén átlagosan 8-10 fő 
mozgósítható az igény-
bevételi időszak és a 
helyzet függvényében. 
Működésünk a ránk 
vonatkozó törvények-
nek megfelelően törté-
nik. Biztosítással ren-

delkezünk, hivatalos 
könyvelő végzi köny-
velésünket. A Megyei 
Szövetségtől a biztosí-
tás és a könyvelés terü-
letén várok segítséget 
ebben az évben is, te-
kintettel arra, hogy ösz-
szefogva alacsonyabb 
árakat tudnánk elérni. 
A különböző jellegű 
szolgálatokban eltöltött 
idő a múlt évihez ha-
sonlóan alakul, bár an-
nál kicsivel több lesz, 
mivel a rendőrök sokat 
voltak egyéb szolgála-
ti elfoglaltságon távol 
a településünktől, így 
a biztonságunk érde-
kében többet voltunk 
kint.  Szeretnénk meg-
valósítani az önkor-
mányzattal közösen a 
falu belépőpontjainak 
ka-merázását. A jobb 
megfigyelés érdekében 
drón használatában is 
gondolkodunk. 

Szűcs József 
elnök

az alaprendeltetésünknek megfelelően a 
2015. évben is sikerült a falu rendezvényeinek 
a zavartalanságát biztosítani, hozzájárulni 
a bűnesetek számának a mérsékléséhez.  az 
önkormányzat a 2015. évre is 30 ezer forintot 
biztosított szervezetünknek.  valószínű ezt 
az összeget fogjuk hozzátenni a könyvelési 
költségekhez az idei évben is. az egyéb 
pályázati lehetőségeket kihasználva 140 és 
132 ezer forinthoz jutottunk. vásároltunk 
két kerékpárt és egy vadfigyelő kamerát, 
mely a munkánkat segíti, és ez utóbbit 
sikerrel alkalmaztuk. 
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a 
 Lovas egyesület 

beszámolója
Az idei évben a Lo-
vas Egyesület a már 
nagy hagyományok-
kal bíró két díjug-
rató és fogathajtó 
versenyéből sajnos 
a pünkösdit kényte-
len volt lemondani 
egy súlyos lóbeteg-
ség járványveszélye 
miatt. Tavasszal az 
egész országban 
sorra maradtak el a 
lovas események a 
biztonság érdekében, 
de szerencsére a ria-
dalom nagyobb volt, 
mint a betegség ter-
jedésének mértéke, 
így nem alakult ki 
járvány, a szeptem-
beri versenyünk már 
aggodalom nélkül, 
de szigorú állatorvo-
si ellenőrzés mellett, 
rendben lezajlott.
Falunapi rendezvé-
nyünk – a ló szép-
ségverseny mellett 
– a polgármesterek 
és alpolgármesterek 
fogathajtó versenye 
óriási sikert aratott, 
nagy örömünkre 
nyolc környékbeli 
település első és má-

sodik embere vállalta 
a nem mindennapi 
próbatételt, így egy 
vidám és izgalmas 
összecsapást druk-
kolhatott végig a 
nagyszámú közön-
ség. Tervünk a jövő 
évben is ilyen vagy 
ehhez hasonló vetél-
kedés rendezése a fa-
lunap keretein belül.
A bortermelő vidé-
keken egyre népsze-
rűbb a szüreti felvo-
nulásokon a lovasok 
és lovaskocsik jelen-
léte visszaidézi a régi 
szüreti mulatságok 
hangulatát. Egyesü-
letünk idén a lovasi, 
paloznaki és a ba-
latonfüredi szüreti 
felvonlásokon is részt 
vett, őrizve ezzel a 
népi hagyományokat.
A jövő évet tekintve 
terveink között szere-
pel a már megszokott 
versenyeink mellett 
terep fogathajtó vagy 
tájékozódási verseny 
megrendezése is.

 Kis Áron

október 23-ra 
 emlékeztünk

A Templom téren gyülekezett az 
ünneplő közönség, hogy megemlé-
kezzenek az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 59. évfordulójának 
a tiszteletére. A Himnusz elének-
lése után Kósa Barnabás, Tamási 
Lajos: Piros a vér a pesti utcán ver-
sét adta elő, majd Nagytiszteletű 
Kálmán Csaba református lelkész 
megtartotta ünnepi beszédét. 
Az ünnepi beszéd után Lovas 
Község Önkormányzata nevében 
Ferenczy Gáborné polgármester 
asszony és Volford-Hull Zita alpol-
gármester asszony helyezte el az 
emlékezés koszorúját, míg a Ma-
gyar Vidék Országos 56-os Szö-
vetség nevében vitéz Pintér Kornél 
elnök és Pintérné Módi Orsolya 
koszorúztak az emlékműnél. A ren-
dezvény a Szózat eléneklésével fe-
jeződött be. 

Szendi Péter
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Az előzményekben 
megtudhattuk, hogy 
miért is ünnepeljük 
Márton napját, majd a 
gyerekek – Trosicsné 
Mohai Mária felkészítő 
tanárnak köszönhetően 
– szellemes, vidám mű-
sort adtak elő a hallga-
tóság nagy örömére. A 
„színdarabban” az aláb-
bi tanulók vettek részt, 
nekik és tanárnőjük-
nek az újság hasábjain 
is köszönetet szeretne 
mondani Lovas Köz-
ség Önkormányzata: 
Azsbóth Bettina, Ba-
lázs Olivér, Bartha Ida, 
Horváth Géza, Kovács 
Szabolcs, Kretz Attila, 
Kurbély Áron András, 
Lukács Laura, Nagy 
Eszter Boglárka, Varga 
Dorka, Vérti Máté. A 
műsor után Ferenczy 
Gáborné polgármester 
asszony és Volford-Hull 
Zita alpolgármester  
asszony ajándékkal  
kedveskedtek a gyere-
keknek és a tanárnőnek. 
A rendezvény az új-
bor áldásával és szen-
telésével folytatódott. 
Legelőször Nagytisz-
teletű Kálmán Csaba 
református lelkész ál-
dotta meg a bort, majd 
vitéz Ajtós József Lász-
ló esperes, plébános úr 
szen-telte meg mindazt. 
A Sarok Borozó jóvol-

tából ízletes, finom li-
bavacsorára került sor, 
melyet a Gery Party 
Duó zenés műsora kö-
vetett. A Márton na-
pi kulturális műsort a 
Sarok Borozó tulaj-
donosai támogatták, 
ezzel hozzájárulva a 
rendezvényhez. A ven-
dégek éjfélig mulattak 
a faluházban, megál-
lapítván, hogy jövőre 
is esznek libacombot, 
mert tudjuk nagyon jól, 
“aki Márton napján li-
bát nem eszik, egész 
évben éhezik”. 

Szendi Péter

Könyvelés
Felsõörsön

Teljes körû könyvviteli szolgáltatás, 
bérszámfejtés, adótanácsadás induló

és már meglévõ vállalkozások részére. 
Személyi jövedelemadó bevallás 

magánszemélyek részére. 

Tel.: +36-70/3959-368

Márton napi vígasság
Gágogástól volt hangos a faluház nagyterme, miközben az endrődi sándor református 
Általános iskola hatodik osztályos tanulói előadták Márton napi műsorukat.
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India előadás
2003 és 2006 között két-
szer jártunk Indiában, 
s mindkét alkalommal 
majdnem fél évet marad-
tunk. Ilyen hosszú idő 
alatt rengeteg történet-
tel, tapasztalattal tértünk 
haza. Az út tanulságairól 
már számos cikkem, ta-
nulmányom jelent meg, 
s történelmi és kulturális 
antropológiai kutatása-
imnak is fontos alapja 
volt ennek az összesen 
majdnem egy évnek a ta-
pasztalata. Ebből a sokfé-
le történetből próbáltam 
kiragadni ezen az estén 
néhányat. 
Előadásom egy kisvá-
rosról szólt, ami ked-
velt turista célpont India 
északi részén.  Pushkar, 
a híres Rajasthani tevevá-
sár helyszíne, legalábbis 
leg-többször így hirdetik 
az idelátogató külföldiek 
számára, noha Rajasthan 
szerte számos hasonló 
vásárt rendeznek. 
Utazásunk során majd-
nem egy hónapot töltöt-
tünk itt azzal a szándék-
kal, hogy megismerjük 
ezt a kisvárost, lakóit, s 
a környéket. Kerékpá-
ron, gyalogosan, és sok-
sok türelmet és időt rá-
szánva. Fontos szempont 
volt, hogy Pushkar egy 
felkapott, turisták által 
gyakran látogatott, de vi-
szonylag kicsi hely, mely 
szoros kapcsolatban él a 
környező vidékkel, fal-
vakkal. Aki néhány nap-
ra idejön, vagy a teve-

vásárt megnézni, vagy a 
Rajasthani hétköznapok-
ba belekóstolni, az sok-
szor távol marad ennek a 
helynek a valóságától. 
Azt kutattuk, hogyan 
változtatja meg az 
életét ezeknek az embe-
reknek az, hogy nap mint 
nap külföldiekkel kerül-
nek kapcsolatba, milyen 
hatással van ez saját kul-
túrájukra, identitásukra. 
Tapasztalatunk az volt, 
hogy ez egy olyan város, 
ahol bárkiből sátorla-
kó, koldus, vándor, vagy 
akár még „Gypsy” is lesz, 
hogy egy kis pénzt kap-
hasson a külföldiektől.  
Közben azonban él egy 
saját valóság, a kaszt-
rendszer máig viszonylag 
merev szabályai mentén, 
ahol mindenki próbálja 
önmagát meghatározni, 
saját történelmét, történe-
tét elmesélni, képviselni. 
Mivel mi nem csak né-
hány napig maradtunk, 
hanem hosszan, s mivel 
kicsit beszéltem a hindi 

nyelvet, fokozatosan egy 
speciális státuszt vívtunk 
ki magunknak a Pushkari 
szent tó partját övező gá-
takon. 
Lassan és fokozatosan 
elkezdtük megismerni 
mi az eladásra felkínált 
látszat valóságok mögött 
a valódi élet, belepillant-
hattunk vidéki emberek 
hétköznapjaiba, s meg-
ismerhettük milyen is az 
a híres indiai vendégsze-
retet. Itteni kutatásom 
tanulságait egy kedves 
kereskedővel folytatott 
beszélgetésem során ő 
maga fogalmazta meg: 
„Tudod mi az, ami itt 
autentikus, ami igazán 
Pushkari? A rózsa. Eny-
nyi. Mindenféle dolog, 
ami rózsából van. Olaj, 
kölni, ilyesmi. Ha kimész 
a bazárba, amit ott látsz, 
ha beszélsz az emberek-
kel, akivel itt összeis-
merkedhetsz, semmi nem 
innen van… Gujaratból, 
Bhujból valók a Banjara 
boltban kapható ru-

hák, a kendőket Delhi-
ből hozzák, az emberek 
Jaipurból, Bikanerből 
jönnek ide…  Semmi 
nem valódi itt, minden 
máshonnan van. De ez 
az egész úgysem érdekes, 
hiszen minden, amit csak 
látsz, minden csak Maya, 
káprázat. Nem létezik. Az 
örök, az egyetlen létező 
Isten, s ezt csak érezhe-
ted, valahol mélyen, itt.” 
– és kezét a szívére tet-
te… Szent és profán, tu-
rizmus és valóság, maya 
és káprázat – Indiában 
könnyű belefutni bárme-
lyik sarkon valódi filo-
zófiai mélységekbe. Ta-
lán éppen az volt az, ami 
minket és sokakat elbű-
völ a mai napig Indiában. 
Lovason a könyvtárban 
a mi megismerésünkről, 
saját történeteinkből ad-
tam elő egy csokorra va-
lót, Pushkar városa köré 
kötve.

Lakatos Dóra

előadásom főcíme mentén indult ez a csütörtök esti beszélgetés: „ismerd meg indiát!”.



6 Lovasi Hírek

Gólyahír
November 

5-én 
megszületett  

kis Zsófia  
& 

nagy László 
gyermeke,  

nagy Gáspár 
 3500 grammal és 

56 centiméterrel. 

   

Meghívó
kedves Gyerekek, szülők, nagyszülők!

Lovas Község Önkormányzatának szervezésében  
szeretettel hívunk és várunk a  

2015. évi Mikulás rendezvényre!

Időpont: 2015. december 5.  
(szombat) 10.00 óra.

Helyszín: faluház nagyterme.

Ha kíváncsiak vagytok a Mikulásra,  
akkor gyertek el!  

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
szépkorúak köszöntése

Szeretettel várunk minden 62 éven felüli lovasi lakost 
 és párját 2015. december 4-én, pénteken, 

 16 órakor a faluház nagytermében tartandó ünnepségre. 
Kérjük, jöjjenek el, hadd lássuk vendégül  

és köszöntsük Önöket nagy tisztelettel. 

Tervezett műsor: 
16.00 órától: lovasi gyerekek, fiatalok műsora 

16.30 órától: Operettest

Az estét finom vacsora és Nádasi Elemér  
harmonika játéka fogja még élvezetesebbé tenni.

Lovas Község Önkormányzata
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ismét tökfaragás volt Lovason
Már hagyománnyá válik falunkban, hogy a 
Lovas Jövőjéért egyesület minden évben a 
falu gyerekeinek megrendezi október 31-én  a 
faluház udvarán a tökfaragással egybekötött 
Halloween ünnepet. 

A Halloween ősi kelta ha-
gyományokból kialakult 
ünnep, amit elsősorban 
az angolszász országok-
ban tartanak október 31. 
éjszakáján. Mára az egész 
világon elterjedt, mely-
nek során ördögűzési rig-
musokat hajtanak végre, 
hogy kiűzzék a halottak 
rosszakaratú boszorká-
nyait, kísérteteit és egyéb 
szellemeit a házaikból.
A Halloween legismer-
tebb jelképe a faragott 

töklámpás, az úgyneve-
zett „Jack-lámpa”, amely 
eredetileg kettős célt 
szolgált, egyrészt távol 
tartotta a gonosz szelle-
meket, másrészt pedig 
így világítottak a halottak 
szellemeinek. A legenda 
szerint Jack egy része-
ges, tréfás és leleményes 
kovács volt, aki először a 
pokol tűzéből neki oda-
dobott fadarabot egy ki-
vájt répába tette, és azóta 
bolyong lámpásával a 

pokol és  a mennyország 
között, mert sehova sem 
engedik be alvilági élete 
miatt.
Ebből az alkalomból tö-
köt is szoktunk sütni a 
kemencében, ez most is 
megtörtént, kinek több, 
kinek kevesebb szeren-
cséje volt a tök ízét ille-
tően. A kevésbé ízletes 
tököket mézzel doppin-
goltuk. Mikor még a ke-
mencét fűtöttük és készü-
lődtünk az eseményre, 
1-2 kíváncsiskodó ember 
is megjelent más telepü-
lésekről, akiket szívesen 
meginvitáltunk a rendez-
vényünkre.
Köszönet azoknak, akik 
különféle süteménye-
ket hoztak, így Pap Eva 
szellemeket idéző hab-
csókokat, Zizi csokis 
süteményeket, Tőzsérné 
Irénke muffinokat, Ba-
lázsné Andi sós süte-

ményeket. Mindezeket 
Hajdú Ági finom bodza-
szörppel ízesített csip-
keteájával öblítettük le. 
Vellai János kemény tök-
jeit alig tudta felszeletelni 
Hudanik Erzsi és Kránitz 
Erika, néha még a kala-
pács és véső is előkerült. 
Miközben alkottak a gye-
rekek és sültek a tökök, 
Dienes Andi csodálatos 
maszkokat varázsolt a 
gyerekek arcára, akik 
boldogan vonulgattak 
benne fel és alá.  Nagyon 
szép alkotások születtek a 
gyerekek kezei nyomán, 
és újra csak a sötét és csí-
pős este oszlatta szét a vi-
dám társaságot.
Köszönet mindenkinek, 
aki segítette a rendezvény 
lebonyolítását!

Horváth Ferenc
Lovas Jövőjéért 

Egyesület



ÓÉvbÚCsÚZTaTÓ naPok
2015. december 23. – 2016. január 2.

A hagyományoknak megfelelően a szervezők ismét hívják és várják Önöket, töltsünk el kellemesen, békességben 
néhány órát, az év végén és az újév kezdetén, Lovason. Reméljük, hogy hozzájárulhatunk békés, boldog ünne-

plésükhöz és egy örömökkel teli újév kezdetéhez.

ProGraMok:

2015. deCeMber 23. (szerda) 17 Óra
Lovasi Betlehemes lovasi fiatalokkal. Helyszín: Lovas, Templomtér.

Az idén is egy betlehemes bemutató alkalmából kívánhatnak szeretetteljes karácsonyt egymásnak a lovasiak és az 
idelátogató kedves vendégeink. A meleg pogácsát, süteményt,  lovasi assszonyok, a forralt bort, forró teát a lovasi 

boros gazdák kínálják jó szívvel. A műsorban szereplő fiatalok felkészítését Márffyné Eredics Eszter végezte. 

2015. deCeMber 27. (vasárnap) 14 Óra. sarok boroZÓ 20 FŐ. 
Előzetes bejelentkezés alapján! Tócsi, vaddisznósült. 

információ: Lovas, Csárda utca 1. Bejelentkezés: 70/379-3703.

2015. deCeMber 27-31. 14 Óra CsisZÁr CsaLÁd PinCÉsZeTe.
Minden nap nyitva! Előzetes megbeszélés alapján:  
Paraszttál, zsíros kenyér, borkóstoló, borbemutató. 

információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra. Nyitva tartás: december 27-31. 
 Telefon: 30/987-4414.

2015. deCeMber 28. (hétfő) 15 Óra 30 FŐ 19 Óra 30 FŐ PaP HUba PinCe.
Előzetes bejelentkezés alapján! Meleg étel kínálása. Harmonikás mulatság Nádasi Elemérrel!  

A Pincészet a bevételt felajánlja a Lovas Jövőjéért Egyesület részére. 
bejelentkezés: Lovas, Kishegyi utca 5. Telefon: 20/323-9797.

2015. deCeMber 29. (kedd) 16 Óra TÓTH JÁnos boros PinCe 15 FŐ.
Előzetes bejelentkezés alapján! Meleg ételkínálás és borkóstoló. 

információ: Lovas, Öreghegy (Lovas-Paloznak közötti buszmegállónál, fenyőfa melletti utca). Telefon: 20/3420-318.

2015. deCeMber 30. (szerda) 14 Óra CsisZÁr CsaLÁd PinCÉsZeTe
16 órakor „Irodalmi gyöngyszemek a borról” Előadja: Kolti Helga színművész. Előzetes bejelentkezés alapján: 
Paraszttál, zsíros kenyér, borkóstoló, borbemutató. Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra, 

30/987-4414.

2016. JanUÁr 2. (szombat) 14 Óra 
Forraltbor főzőverseny népi kikiáltóval.

Helyszín: Lovas, Templomtér. Jelentkezés, információ: Kovács Emese 30-385-9801. Újévköszöntő várhatóan 16 
órától. Utána: újborkóstolás. Helyszín, Lovas, Faluház.

Hasznos információk:
Lovas kocsikázás a pincékhez! Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás. Információ, előzetes bejelentkezés: Kis 

Áron: 20/777-4121. Támogatók, szervezők:
Lovas Község Önkormányzata és civil szervezetei, Csopak Környéki Borút Egyesület.

A Lovasi Óév Búcsúztató Napok összeállítását és a programban résztvevőket Szendi Péter művelődésszervező 
koordinálta. Telefon: 87/575-083, 30-530-3466, email: konyvtar@lovas.hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Mindenkit szeretettel várunk!

Lovas község Önkormányzata


