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A testületi ülésről jelentjük...
A decemberi ülés előtt köz-

meghallgatást tartott az önkor-
mányzat. A szokásos évi rend-
őrségi beszámolót Balogh Attila 
rendőr őrnagy tartotta meg. Kö-
szöntötte a megjelenteket, tájé-
koztatást adott a konzultációs fó-
rum céljáról, mely a lakossággal 
való kapcsolattartás erősítését, 
kiszélesítését szolgálja, lehető-
séget biztosítva az észrevételek 
jelzésére, akár kritikák megfo-
galmazására is a Rendőrség irá-
nyába. Elmondta, hogy fokozott 
rendőri jelenlét van a települé-
sen, a közbiztonság jó. Beszá-
molt az iskola rendőre program 
sikerességéről. Ismertette a ka-
pitányság statisztikai adatait, a 
tendenciákat, majd részletesen 
tájékoztatott Lovas idei bűnügyi 
helyzetének alakulásáról, a tele-
pülés közbiztonsági, közlekedés 
biztonsági, baleseti helyzetét 
elemezte, kitérve az utóbbi idő-
szak községet érintő eseteire, 
az idegenforgalmi szezonra, a 
jelentősebb rendezvényekre. Ki-
emelte, hogy azokat az elváráso-
kat, amelyek a település közbiz-
tonságát meghatározzák az ön-
kormányzat, a helyi polgárőrség 
segítsége nélkül nem tudták vol-
na teljesíteni, a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság a jövőben is 
számít a támogatásukra. Ezután 
Ferenczy Gáborné polgármester 
asszony értékelte a 2014-es esz-
tendőt, majd a lakosság köréből 
volt néhány hozzászólás.

A testületi ülésen a napirendi 
pontok előtt a polgármester asz-

szony tájékoztatta a jelenlévőket 
az elmúlt hetek történéseiről. A 
jogszabály által előírt kötelezett-
ségének eleget téve az önkor-
mányzat megbízta Király József 
egyéni vállalkozót azzal, hogy 
Lovas Község Önkormányzata 
számára – a Polgármesteri Hiva-
tal épületét, az orvosi rendelőt, a 
műhely épületét és a települési ra-
vatalozót magában foglalóan – az 
érintésvédelmi szabványosság fe-
lülvizsgálatát, a tűzvédelmi mű-
szaki követelmények felülvizsgá-
latát és a villámvédelmi szabvá-
nyosság felülvizsgálatát végezze 
el, és a vizsgálatok jegyzőköny-
veit adja át az önkormányzatnak. 
Tájékoztatta továbbá a képvise-
lő-testületet, hogy jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve 
valamennyi települési képviselő, 
polgármester és alpolgármester 
kérelmezte felvételét a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal köztartozás-
mentes adatbázisába. Megállapí-
tásra került, hogy valamennyien 
szerepelnek a köztartozásmentes 
adatbázisban.

Döntés született az ügyben, 
hogy Lovas község közigazga-
tási területén a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szenny-
víz gyűjtésével, szállításával 
és lerakásával Parrag György 

egyéni vállalkozót bízzák meg. 
Az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 
rendeletének módosítását szintén 
jóváhagyta a falu vezetősége. 

A testület megbízta Sipos Zol-
tán aljegyzőt, hogy a Benke úton 
fekvő ingatlanok azon tulajdono-
sainak, akik jogszabályba ütköző 
módon csapadékvizet vezetnek 
a közútra, ismételt felszólítást 
küldjön a jogellenes állapot meg-
szüntetésére, illetve a jogszabály-
sértéssel kapcsolatban bejelentést 
tegyen az illetékes közlekedési 
hatósághoz. Az Öreghegyi út és 
Mórocza utcai feljáró útburko-
lat javításának lehetőségét idén 
tavasszal megvizsgálják és a ta-
pasztalt állapotoknak megfelelő 
döntést hoz a képviselő-testület. 
Egyben döntöttek arról is, hogy 
2015-ben települési adót nem ve-
zet be az önkormányzat. A lovasi 
temető ravatalozójának javítási 
és állagmegóvási munkálatainak 
elvégzésével megbízta Kovács 
Károly egyéni vállalkozót.

 Szendi Péter

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található 
villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
(VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos veze-
tékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és 
korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, 
hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növé-
nyeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez 
elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, 

amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. 
Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem 
tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, vala-
mint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-
Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok ren-
delkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján 
- az általa megbízott szakemberekkel 2015. január-február 
között elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés 
során szíves együttműködésüket!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Kányádi Sándor idézetével
kiegészítve:

„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,

legyen boldog.

Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,

s megint többre. Tiszta szívből”

Ferenczy Gáborné
polgármester

Kedves lovasi lakosok, nyaraló tulajdonosok!
Szeretettel kívánok mindannyiuknak

az új esztendőben egészséget, boldogságot és békességet!
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Új év, régi feladatokkal
A Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság területén 2014. évben 
bekövetkezett közlekedési bal-
esetek elemzésekor egyértelmű-
en megfigyelhető a szezonalitás, 
amely a nyáron többszörösére 
növekvő nyaraló és jármű forga-
lommal magyarázható. 
2014. évben a Kapitányság terü-
letén 64 személyi sérüléssel járó 
baleset történt, míg 2013-ban 
62.  A halálos balesetek száma 
a 4 helyett 3 volt, a súlyos sé-
rüléssel járó balesetek száma 
25-ről 21-re csökkent, a könnyű 
sérüléses balesetek száma 33-ról 
40-re emelkedett. A sérülés nél-
küli balesetek száma 126 helyett 
109 volt. 24 vadelütéses baleset 
történt. Megnőtt az ittasan tör-
tént balesetokozás száma, az 
előző évi hárommal szemben 9 
esetben fordult elő. Külföldi ál-
lampolgár balesetet egy esetben 
okozott. 
Feltűnő és az idegenforgalmi 
szezonnal függ össze, hogy amíg 
június végéig az átlagnak meg-
felelő adatokkal találkozunk, 
július-augusztus hónapokban 
megnőtt a sérüléses balesetek 
száma. Ebben a két hónapban az 
időjárás nem kedvezett igazán a 
nyaralóknak, kevés volt az igazi 

strandolásra való nap, így meg-
nőtt a forgalom az utakon. 
A balesetek leggyakoribb okai 
között szerepelnek továbbra is 

•	a relatív gyorshajtás (ami-
kor nem az út és látási vi-
szonyoknak megfelelő a 
megválasztott sebesség), 

•	a követési távolság helyte-
len megválasztása, 

•	az elsőbbségi és kanyarodá-
si szabályok be nem tartása. 

A közlekedés legvédtelenebb 
résztvevői a gyalogosok, illetve 
a kerékpárosok. 2014. évben - a 
kerékpárosok által okozott bal-
esetek száma 8 volt. A balestek 
bekövetkezésért gyakran maguk 
a kerékpárosok és a gyalogosok 
is felelősek. 2015. évben is a Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság 
baleset-megelőzési tevékeny-
ségében - éppen ezért - kiemelt 
figyelmet fordítunk a gyalogos 
és kerékpáros balesetek megelő-
zésére.
A kerékpárral vagy gyalogosan 
közlekedő személy a közleke-
désnek ugyanúgy egyenrangú 
résztvevője, mint a gépjárműve-
zető, ami azt jelenti, ugyanúgy 
ismernie kell a közlekedési sza-
bályokat! És a gépjárműveze-
tőknek is tiszteletben kell tartani 

őket, mint közlekedő partnere-
ket!
Ha már balesetekről van szó, 
ismételten felhívom a figyelmet 
arra, hogy bármilyen szépen is 
süt a nap, a télnek nincs vége. 
Reggel és este fagyosak, csúszó-
sak az utak, a járdák. Még későn 
kel a nap és korán nyugszik, 
jelentős a „rossz látási körülmé-
nyekkel” jellemezhető időszak. 
Az őszi „Látni és látszani!” köz-
lekedésbiztonsági kampányban, 
valójában egész évre vonatkozó 
tanácsok hangzottak el. Hiszen a 
biztonságos közlekedés alapsza-
bálya, hogy én jól lássam, mer-
re haladok, engem jól lássanak, 
merre haladok, számíthassunk 
egymásra, bízhassunk a másik 
fél szabálykövetésében, hogy ne 
kerüljünk veszélyhelyzetbe.
A rendőrség tevékenységének 
egy része a közlekedési bizton-
ság megőrzése, segítése, amely 
részben a fokozott ellenőrzé-
sekkel valósítható meg. A köz-
területeken, közutakon közleke-
dők is jól tudják a „rend” igen 
is meghatározza a lakosság jó 
közérzetét. Nemcsak a bűnügyi 
esetek, események befolyásol-
ják, hogy mennyire érezzük jól 
magunkat a lakóhelyünkön.

Ebből is látszik, hogy a milyen 
sokrétű a rendőrség tevékeny-
ségi köre. A ritkábban megjele-
nő bűnügyesek, a közterülete-
ken mindig látható közrendvé-
delmi és közlekedésrendészeti 
egyenruhások mellett jelentős 
a háttér munkát végző kollé-
gák száma is. A mai életünkben 
elengedhetetlen, szakszerű és 
jogszerű hatósági munka jól 
képzett szakembereket kíván. 
A rendészeti képzésre jelentke-
zőkkel szemben komoly elvárá-
sokat támasztanak a felvételikor. 
Nemcsak az elméleti tudásukat 
mérik fel, hanem fizikai és pszi-
chológiai alkalmasságukat is 
vizsgálják.
Ma már a Rendőrség hatósági 
szerepe mellett egyre nagyobb 
szerepet kap a civil kapcsolat-
tartás, a prevenció, vagyis a 
megelőzés, hogy az állampol-
gárok partnerként, érdeklődő 
ügyfélként találkozzanak kollé-
gáinkkal és ne elkövetőként, az 
eljárásokban számon kért sze-
mélyként.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi

Rendőrkapitányság

Kedves Lovasiak!
Bizonyára már értesültek arról, hogy Lovason a Teleházban a múlt év 
őszén elindult egy 60 órás hímző tanfolyam, melynek célja, hogy a Ba-
laton-felvidék hímző kultúráját újraélessze. Az „Újra öltünk, örökítünk” 
elnevezésű Európa Uniós támogatással létrejött program lehetőséget 
biztosít arra, hogy Önök megtanulják a szűkebb hazánkra jellemző 
motívumokat, technikákat és az elkészült alkotásokkal díszítsék ottho-
nukat, ajándékozzák meg szeretteiket. A „tananyagban” fehérhímzés, 
keresztszemes hímzés és gyapjú hímzés szerepel. Ezekkel a technikák-
kal készítünk kisebb-nagyobb darabokat, ki-ki ideje és energiája szerint. 
A munkához szükséges anyagot, fonalat, mintát a Nemzeti Művelődé-
si Intézet biztosítja számunkra. A szakmai útmutatást Szuper Miklósné 
Gránátalma-díjas népi iparművésztől kapjuk. 
Aki kedvet érez az alkotáshoz, az öltögetéshez és örökítéshez, még csat-
lakozhat a klub munkájához! A foglalkozások zárásaként márciusban 
egy kiállítást rendezünk Lovason az elkészült alkotásokból. Várjuk je-
lentkezésüket csütörtökönként 17:00 órától a Teleházban Lovason!

Tarnai Viktória
klubvezető

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 

Nyitott Pincék Lovason
Az előző évekhez hasonlóan 2014. december 28-án a Pap Csa-
ládi Pince idén is részt vett a lovasi "Nyitott pincék" programban. 
Háromféle fehérbort készítünk saját fogyasztásra és ajándékba a 
falu különböző rendezvényeire. A részvétel alapján ítélve nagyon 
jól sikerült a program. A bevétel teljes összegét (80.000 Ft) a Lo-
vas Jövőjéért Egyesületnek ajánlottuk fel, mert véleményünk sz-
erint ők tudják azt programjaikkal a legjobban hasznosítani a falu 
érdekében.
A vendégeknek forraltbort, fehérbort és kétféle ételt kínáltunk, 
melyeket a család lányai készítettek és az alapanyagok is csalá-
dunk felajánlása volt. Az ételsort Hull Zita süteményeivel zártuk.
Nádasi Elemér remek zenéjével fáradhatatlanul szórakoztatta a 
vendégeket és még a felszolgálásba is besegített. A sikeres este 
lebonyolítását a Hull és Vestergaard családok tették lehetővé nagy 
odafigyeléssel. Természetesen köszönöm az összes vendégnek, 
hogy részvételével, hozzájárulásával támogatta egyesületünket.

Pap Huba és családja



3Lovasi Hírek

Falusi disznóvágás 
Lovason

2015. január 24. szombat

Hagyományos módon
a faluház udvarán,

a Lovas Jövőjéért Egyesület
szervezésében

PROGRAM:
7.30 Kezdés

9.30 Első falatok 
12-14 óra között vendégünk egy forró orjalevesre

Az elkészült friss ételek folyamatos kóstolása!
A rendezvény ideje alatt különféle árusok kínálják portékáikat:

- Büfé, sör, üdítő - Bor, forralt bor -
- Házi készítésű savanyúságok, szörpök, lekvárok -

-  Extraszűz olajok - Bio elemózsia - Mézek -
- Kerámiák - Kürtőskalács

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Rendkívüli időjárás esetén a rendezvényt elhalasztjuk.

Lovasi Esték 2015
Február 4. (szerda) 18.00 óra: Sterczer Hilda: Himalája női 
szemmel
A tragikusan elhunyt Erőss Zsolt hegymászó felesége a közös 
Makalu mászásuk történetét meséli el.  A film kapcsán beszél a 
magashegyi expedíciózás sajátosságairól, a női szerepről, a hó-
ban mosogatáson át a 3 kg-os hálózsákig. Az ehhez tartozó filmet 
Erőss Zsolt állította össze.

Február 11. (szerda) 18.00 óra: Dr. Vekerdy Tamás: Jól sze-
retni - Tudod-e, hogy milyen a gyereked?
A népszerű pszichológus, író egy-egy lehetőleg mélyre hatoló 
pillantást vet az óvodás, a kisiskolás életkorra, a kamaszkorra és 
közben vissza-visszanyúl az első három év fontos korszakára.

Február 25. (szerda) 18.00 óra: Szabó Róbert tudományos 
főmunkatárs (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutató-
központ, Csillagászati Intézet): A Naprendszeren kívüli boly-
gók keresése és tanulmányozása
Olyan kérdésekre keresi a választ, hogy hogyan jött létre a Nap-
rendszer, lehetséges-e élet más bolygókon. Szót ejt a Kepler 
jelentőségéről a csillagok pontosabb megértésében, bemutatja 
a magyar vonatkozású eredményeket is. Miként válik a tudo-
mányos fantasztikum fantasztikus tudománnyá? Igaza volt-e 
George Lucasnak? Az előadásból ezekre a kérdésekre is választ 
kapunk. Utána derült idő esetén csillagvizsgálás,

Március 4. (szerda) 18.00 óra: Nagy Pál: A Kilimandzsárón 
jártam 
A Kilimandzsáró rétegvulkán Tanzániában, az ország és egy-
ben Afrika legmagasabb hegycsúcsa. Azért választotta, mert 
viszonylag könnyű megmászni, leginkább csak gyalogolni kell. 
1790 méteren kezdték, a csúcs 5896 méteren volt. Öt kemény 
nap alatt jutottak fel. Képekkel illusztrált élménybeszámoló.

Március 13 (péntek) 18.00 óra: Dr. Zacher Gábor: Rólunk 
szól
A népszerű toxikológus beszél a génekről, nagyapjáról, aki 
lovifüggő volt és kártyázott is. Saját magáról csokoholistáról és 
a munkaalkoholistáról, az online és offline világról, az első fe-
leséről, meg egy lehányt zakóról, a jónapotról, meg miért marad 
vizes a gyereke háta zuhanyozás után.

Adakozás
2014. év adventi időszakjában a Lovasi Római Katolikus Egy-
házközség a tavalyihoz hasonlóan, idén is gyűjtést szervezett a 
Karitász céljaira, mely az adományokat a rászoruló családoknak 
továbbította. Ez úton is köszönöm szépen azoknak a lovasi és 
nem helyi családoknak, akik hozzájárultak az akcióhoz! 
 Adományok: tartós élelmiszer csomagok, görkorcsolyák, plüss 
állatok, gyermekruhák, könyvek.
 
Reméljük jövőre is sokan csatlakoznak majd a jótékonysági 
akciónkhoz.             

 
„Jobb adni, mint kapni” Kovács Marcell

A Veszprémi Református Egyházmegye
új Elnökségének válasza

a decemberben megjelent híradásra:
Kedves lovasi református Testvérek!

Mint a Veszprémi Református Egyházmegye új Elnöksége, 
tisztelettel értesítjük az Alsóörs – Lovas Társegyházközség, Lovason 
élő reformátusságát, hogy a Veszprémi Református Egyházmegye 
elnöksége nem támogatja e két egyházközség különválását és 
missziósítását. Meggyőződésünk, hogy csak ketten együtt tudnak 
fenntartani egy tisztességes lelkészi állást. Nem engedhetjük meg, 
hogy egy erősen bicegő körzetből, két sántát hozzanak létre! Ami 
pedig a Lovason építendő új gyülekezeti komplexum tervét illeti, 
teljesen értelmetlennek tartjuk annak megalkotását úgy, hogy 
közben Alsóörsön rendelkezésre áll a parókia épület és a gyülekezeti 
ház. Egy lelkész, egyszerre, csak egy helyen tud lakni. Nem 
beszélve arról, hogy az  épületeket nemcsak megépíteni kell, hanem 
felelősséggel hosszútávon fenntartani is!
Balatonarács, 2015.január 13.
Szíves tájékoztatásul: 

 Császár Attila Papp Gábor
 esperes egyházmegyei gondnok

 Tislér Géza Bollók Gyula 
 egyházmegyei lelkészi egyházmegyei világi
 főjegyző főjegyző 



4 Lovasi Hírek

A Lovas Jövőjéért Egyesület 2014-ben
Egyesületünk 2014-ben is 

aktív szerepet vállalt a közös-
ségi programok szervezésében, 
segítésében, létrehozásában. A 
tavalyi évben is megrendeztük 
az immár hagyományosnak szá-
mító gyerek farsangot, a húsvéti 
játszóházat,a mindenki piknik-
jét, a töklámpás faragást és a 
karácsonyi játszóházat. Egy új 
rendezvénnyel is bővült a „re-
pertoárunk”, mégpedig a május 
elsejei kemencés partival. Ezen 
kívül tagjaink és önkénteseink 
nagy mértékben hozzájárultak 
az önkormányzat által szerve-
zett Lovasi Napok sikeréhez is. 

Idén is szeretnénk tevékenyen 
részt venni a falu közösségi éle-
tében. Nyitottak vagyunk építő 
kritikákra, ötletekre, javasla-
tokra, hogy hogyan, mivel te-
hetnénk Lovast még vonzóbbá 

mind az itt élőknek, mind az 
idelátogatóknak.

2014-ben tisztújítás is történt 
egyesületünkben. Öt évvel a 
megalakulásunk után, átadom a 
stafétabotot az egyesület új el-
nökének, Horváth Ferencnek. 
Az alelnök Vellai János, a titkár 
Hajdu-Briant Ágnes, elnöksé-
gi tagok Hudanikné Erzsike és 
Kránitzné Erika. Jó munkát, erőt, 
egészséget, lelkesedést is kitar-
tást kívánok nekik. Ha bármiben 
szükség van rám, itt vagyok, szí-
vesen segítek továbbra is.

Nagyon büszke vagyok mind-
arra amit az öt év alatt elértünk:  
29 saját programot szerveztünk, 
valamint az önkormányzat prog-
ramjainak lebonyolításában is 
rengeteget segítettünk (Márton 
nap, Lovasi Napok, virágosítás, 
Szüreti Fesztivál). Kétszer nyer-

tünk pályázatot, egyszer 68.000 
forintot, egyszer pedig 320.000 
forintot. Stabil a gazdasági hely-
zetünk, van tartalékunk és van 
tulajdonunk is (sörasztalok és 
-padok, sportszerek, pólók, stb.)

Szeretném megragadni az al-
kalmat és köszönetet mondani 
tagjainknak és önkénteseinknek 
az elmúlt évben tanúsított mun-
kájukért, önzetlenségükért, kre-
ativitásukért,  lelkesedésükért. 
Ha valakit kifelejtettem, kérem, 
ne haragudjon - az idő vasfo-
ga engem is kikezdett. Szóval, 
név szerint: Baloghné Torma 
Veronika, Gerbelné Magdi néni, 
Hajdu-Briant Ágnes, Horváth 
Ferenc és Zita, Hudanikné Erzsi, 
Hudanik Kitti, Hudanik Linda, 
Kránitzné Erika, Tőzsérné Irén, 
Varga János (aki mindent filmre 
vesz az utókor számára),Vellai 

János. Köszönetemet szerets-
ném kifejezni Sárdi Máténak 
és Szendi Péternek is. Külön 
köszönet azoknak, akik anya-
gi támogatással járulnak hoz-
zá egyesületünk munkájához: 
Pap Hubának és családjának, 
az önkormányzatnak, valamint 
mindenkinek, aki felajánlot-
ta adója 1%-át. Kérünk Min-
denkit, továbbra is támogassa 
egyesületünket adója 1%-ával, 
hiszen mi ezt a pénzt vissza-
forgatjuk, hogy kis községünk 
minden lakója jól érezze itt ma-
gát. Adószámunk: 19384878-1-
19, bankszámlaszámunk: K & 
H Bank 10401220-50515753-
55781009. KÖSZÖNJÜK!

Honlapunkon tájékozódhat-
nak egyesületünk és programja-
ink felől: www.lovas-je.info.

 Volford-Hull Zita

A Csopak Környéki Borút 
Egyesület 2003. óta minden 
év elején forralt bor főző 
versenyt szervez Lovason.

Ez alkalommal a téren nem 
csak a helybeliek, hanem a 
környékbeli település lako-
sai, valamint azok gyűltek 
össze, akik szeretik Lovast. 
Örömünkre, hisz ez azt jelen-
ti, hogy mindenki érdeklődve 
várja a vállalkozó kedvű 
boros gazdák által készített 
finom borok kóstolását, és azt 
a hangulatot, amellyel együtt 
köszöntjük az újévet.

A főzésben részt vettek a 
felsőörsi, alsóörsi, csopaki, és 
lovasi boros gazdák. A téren 
elhelyezkedő forralt bor főzők 
név szerint: Sarok  borozó, Re-
formátus lelkészi Hivatal, Lo-
vasi Református Presbitérium, 
Ács Károly, Volford-Hull Zita, 
Abonyi Triumvirátus,  Pap 
Huba, Alsóörsi Önkormányz-
at, Nádasi Család, Csopaki 
Árvai László, Felsőörsi Pocca 
Pince.

Az időjárás kegyeibe foga-
dta a programon résztvevőket, 
hisz gyönyörű szép idővel 
köszöntött be 2015. év első 
napja. A vállalkozó szelleműek 
így még nagyobb kedv-
vel készítgették a vendégek 

számára a finom itókákat, 
amit sokan kóstolgattak, és 
dicsérgettek. A borok mellé 
finom sütemények, ropogós 

pogácsa, házi disznóvágásból 
kolbász, szalonna, disznósajt 
és más finomság is kerültek. 
A népi kikiáltó is gondosko-
dott a hangulatról, nem csak 
az ételek és italok - igazán jó 
hangulatban telt a kóstolgatás.

A háromtagú zsűri Csiszár 
Péter vezetésével, nagy gon-
dossággal kóstolta a borokat. 
A zsűri többszöri kóstolás 
után meghozta döntését, 
ami nem volt egyszerű.  A 

közönség is lehetőséget ka-
pott arra, hogy a számukra 
legfinomabban elkészített 
italra szavazhassanak. A jó 

hangulatban telt kóstolgatást 
követően az Önkormányzat 
termében Ferenczy Gáborné 
polgármester asszony 
köszöntötte a vendégeket és 
boldog újévet kívánt újbor 
koccintásával.

Az újév köszöntő után 
került sor a zsűri döntése alap-
ján az eredményhirdetésre.

1. helyezett: Ács Károly
2. helyezett: Lovasi Re-

formátus Presbitérium

3. helyezett: Volford-Hull 
Zita

Közönségdíjban részesült: 
Abonyi Triumvirátus

A Borút Egyesület forralt-
bor főző VÁNDOR SERLE-
GÉT Ács Károly nyerte el 
és örökös tulajdonosa, mivel 
egymás után három évben 
első lett a forraltbor főzésben.

A vidám hangulatú vendég-
sereg számára a rendezvény 
tovább folytatódott újbor kós-
tolással, ami remélhetőleg sz-
intén megnyerte a résztvevők 
tetszését és hírét viszik a Lo-
vason termett finom borok 
ízének. Természetesen mind-
azt nem csak az újév első nap-
ján lehet fogyasztani, hanem 
az év többi napján is, hogy 
megszépítsék, ünnepivé var-
ázsolják vele a meghitt pilla-
natokat.

Jövőre is várunk minden-
kit, akár borfőzőként, akár 
vendégként, látogassanak el 
hozzánk, ismerjék meg kis 
közösségünket, vendégszerető 
lakosait és a nagyszerű boros-
gazdákat.

Sikeres, boldog, egész-
ségben gazdag új esztendőt, 
kívánt mindenkinek a Csopak 
Környéki Borút Egyesület 
nevében: 

Vajda Kálmán elnök

Forralt bor főzés a Templom téren


