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Mély fájdalommal búcsúzunk képviselő-
társunktól Takács Ferenctől.  Feri sok-sok 
éven át önzetlenül, saját érdekek nélkül 
látta el képviselői feladatait. Mindig, min-
denben számíthattunk rá. Tájékozott volt, 
jóindulatú, segítőkész. Hiányát sokáig 
érezni fogjuk, tisztelettel és baráti szere-
tettel búcsúzunk tőle. Nyugodj békében, 
Feri...

Képviselőtársaid:
Ferenczy Gáborné Erzsi, Csajka György, 
Pap Huba és Volford-Hull Zita

Október 6-án este 6 órakor a 
Templom téren gyülekeztek az 
emberek, hogy leróják tisztele-
tüket az aradi vértanúk előtt. A 
Himnusz eléneklése után Pintér 
Huba Csanád 2. osztályos tanu-
ló, Vályi Nagy Géza: Hinni kell 
című versét adta elő. Az emlé-
kezés koszorúját Lovas Község 
Önkormányzata nevében Fe-
renczy Gáborné polgármester 
asszony és Csajka György képvi-
selő úr helyezte el. Az Alsóörs-
Lovasi Református Társegyház-
község nevében Dienes Károly 
gondnok és Őry Sándor koszo-
rúztak. Nagytiszteletű Kálmán 
Csaba református lelkész sajná-
latos módon lebetegedett, így 
nem tudott részt venni a meg-
emlékezésen. A Magyar Vidék 
Országos 56-os Szervezet nevé-

ben vitéz Pintér Kornél elnök úr 
koszorúzott.

Ezután az Arany és Petőfi utca 
sarkában található emlékműhöz 
mentek át a megemlékezők. Itt 
Pintér Zselyke Ida 4 éves óvo-
dás mondta el Lampérth Géza: 
A mi lobogónk című versét. 
Az Önkormányzat nevében itt 
Volford-Hull Zita alpolgármes-
ter asszony és Csajka György 
képviselő úr koszorúzott. De 
itt is megemlékezett az aradi 
vértanukról az Alsóörs-Lovasi 
Református Társegyházközség, 
valamint a Magyar Vidék Or-
szágos 56-os Szervezet is. Mind-
két emlékműnél meggyújtottak 
13-13 mécsest. A megemlékezés 
a Szózat eléneklésével ért véget.

Szendi Péter

Az aradi vértanúkra emlékeztek Bővítik az óvodát
Alsóörsön

– Egy régi álmunk valósul 
meg azáltal, hogy jövő szept-
embertől az alsóörsi, lovasi 
és a környékbeli települések 
óvodásai végre olyan körül-
mények között tudnak az óvo-
dában lenni, melyre már nagy 
szükség volt. A zsúfoltságnak 
köszönhetően, főleg a reggeli 
és a délutáni órákban, - ami-
kor a szülők hozták illetve 
vitték a gyerekeiket - olykor 
tarthatatlan állapotok ural-
kodtak – kezdte Hebling Zsolt 
polgármester. 

Nemrég jött a jó hír, hogy 
a Nemzetgazdasági Minisz-
térium pályázatán, 37 és fél 
millió forint támogatást nyer-
tek, Veszprém megyei telepü-
lésként egyedül. A beruházás 
várható költsége mintegy 50 
millió forint. Az önerőt az 
önkormányzat a jövő évi költ-
ségvetés terhére biztosítja. 
Mintegy 140 négyzetméterrel 

növelik meg a régi óvodát, 
ezzel létrejön egy új csoport-
szoba, mely jelentős mérték-
ben csökkenti majd a zsúfolt-
ságot. A mostani intézmény 
mellé a sportcsarnok irányá-
ba épülne meg az új szárny. 
Ebben lesz előtér, egyéni 
fejlesztőszoba, raktár, gyer-
meköltöző, vizesblokk, egy 50 
négyzetméteres csoportszoba, 
valamint egy 67 négyzetméte-
res fedetlen terasz. 

Hebling Zsolt örömmel új-
ságolta, hogy a bővítésnek 
köszönhetően újabb csoport 
jön létre, megszűnik a korábbi 
zsúfoltság és még több gyerek 
tud majd az alsóörsi óvodába 
járni, kulturált körülmények 
között. Természetesen az új 
szárnnyal együtt a mostani in-
tézmény épülete is megszépül. 
Nyílászárok cseréje és hom-
lokzatfestés szerepel a tervek 
között. 

Az udvar is megújul, ráadá-
sul a sportcsarnok irányában 
bővülne a zöldtér. Az önkor-
mányzat mindig is szívén vi-
selte az óvodások sportolási 
lehetőségeit is. Ezért is adták 
át ünnepélyes keretek között 
nyáron a műfüves pályát. A 
Napraforgó Óvoda gyermekei 
azóta azt már többször kipró-
bálták. Maga a műfüves pálya, 
- amely nem csak focira, ha-
nem más labdajátékok űzésé-
re, ügyességi játékokra és más 
célokra is alkalmas - nyugat-
európai színvonalú. 

Szendi Péter

ALSÓÖRS (Szendi Péter) - Veszprém megyében egye-
dül az alsóörsi önkormányzat mondhatja el, hogy si-
keresen pályáztak az óvoda bővítésére, felújítására. A 
munkálatok jövő nyár közepéig befejeződnek.

Népszavazás 2016
A szavazóköri névjegyzékben lévő választó pol-

gárok száma településünkön 396 fő volt. Ebből 
220-an (55.56 %) jelentek meg az urnáknál. Az 
érvénytelen szavazatok száma 11 fő (5.00 %) volt. 
Igennel 2 fő (0.96 %) szavazott. Nemmel 207 fő 
(99.04 %) szavazott. 

A szavazás rendben lezajlott, törvénysértés 
nem történt. Lovas Község Önkormányzata kö-
szönetet szeretne mondani a Választási Bizottság 
valamennyi tagjának a korrekt munkáért.

HEBLING ZSOLT
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Lovas Község érintett lakosságát, hogy Lo-

vas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormány-
rendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőok-
tatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 
2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázati 

feltételeknek megfelelően Lovas Község Önkormányzata 
pályázatot hirdet az „A” és „B” típusú támogatásra.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2016. november 8. Bővebb infor-
máció: www.lovas.hu. A pályázattal kapcsolatban érdek-
lődni lehet: az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal lovasi 
kirendeltségén személyesen, vagy telefonon a 0687/447-
694- es telefonszámon Takács Anitánál. 

Ferenczy Gáborné

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, így a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság is fokozott rendőri jelenléttel készül minden 
évben, a hosszú hétvége temetőlátogatásaira. A szolgálatot telje-
sítő kollégák kiemelt feladata a közlekedés segítése, valamint a 
vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, a már folyamatban 
lévő jogsértések megszakítása.

A fenti célok érdekében egyenruhás, polgári ruhás rendőrök 
is járőröznek majd a sírkertekben és azok környékén, a polgár-
őrséggel, a közterület-felügyelőkkel, a temetőgondnokokkal 
együttműködve.

Sajnálatos módon minden évben vannak olyan személyek, 
akik a néhai szeretteinkre emlékezés meghitt, bensőséges pilla-
natait is kihasználva próbálnak anyagi haszonszerzés végett bűn-
cselekményt elkövetni, ezért az alábbi tanácsok betartásával előz-
zük meg közösen, hogy az emlékezés nehéz lelki-érzelmi állapota 
mellett vagyoni kár érjen bennünket:

A kegyeleti megemlékezésre autóval érkezők a járműben sem-
milyen értéket jól látható helyen ne hagyjanak, és győződjenek 
meg arról, hogy bezárták gépkocsijukat!

A sírok rendezése közben is figyeljünk értékeinkre, azokat ne 
hagyjuk soha őrizetlenül!

A kegyeleti megemlékezés pillanatai közben is figyeljünk érté-
keinkre!

Felesleges iratokat, bankkártyákat, egyéb értékes tárgyat ne vi-
gyünk magunkkal, hiszen ilyen időszakban jellemzően számos 
bűnelkövető figyelme fordul a temetők felé!

A jelentős gyalogos, és járműforgalom miatt a sírkertek kör-
nyékén, illetve azok parkolóiban óvatosan, és körültekintően 
közlekedjünk a közlekedési balesetek megelőzése érdekében!  

Szekeres Kornél c. r. őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság szeptember 28-án 13 órától 
nyílt nap keretében várta a rendvédelmi pálya iránt érdeklődő 
fiatalokat. A két órás program keretében a résztvevők megis-
merkedhettek a rendőrségen rendszeresített felszerelésekkel, tech-
nikai eszközökkel, és beleláthattak a kapitányság mindennapi éle-
tébe. 

A délután során a tanulók tájékoztatást kaptak a határvadász-
képzésről, a jelentkezés feltételeiről, illetve választ kaptak a 
képzéssel kapcsolatosan feltett kérdéseikre. A rendezvényen 
résztvevő fiatalok a kapitányság illetékességi területén működő 
középiskolák osztályaiból érkeztek.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó

Nyílt nap keretében népszerűsítették
a határvadász szolgálatot a rendőrkapitányságon
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Mulattak a lovasiak

A településen mindig október 
első szombatján rendezik 
meg a színvonalas programot. 
Délután négy órakor volt a 
gyülekező, eközben lépett fel 
a felsőörsi Búzavirág Dalkör, 
akik az alkalomhoz illően 
bordalokat adtak elő. A ven-
dégeket Ferenczy Gáborné pol-
gármester asszony köszöntötte, 
majd a helyi kisbíró rigmusok-
ba szedte a híreket. 
Ezután a település lankás 
utcáin szüreti felvonulást 
tartottak, két lovaskocsival, 
„vezetőjük” Kis Áron és Vass 
Gábor, illetve voltak lovasok 
is Nagy Zsanett, Simon Luca, 

Pilisi Fanni és Szabó Csilla sze-
mélyében. A szüreti felvonulás 
jó hangulatban zajlott, mely 
nagyban köszönhető Nádasi 
Elemérnek, aki harmonikán 
játszott, miközben az emberek 
énekeltek. 
A felvonulók nagy örömére 
kitérőt tettek a Lovas Kikötőbe 
is, ahol finom borokat kínáltak. 
A szüreti menetet Ferenczy 
Gáborné polgármester asszony 
és Volford-Hull Zita alpol-
gármester asszony vezette, ők 
fogták az ízlésesen feldíszített 
szőlőharangot, melyet Szimics 
Mónika készített. 
A felvonulókat már sokan 

várták a szépen feldíszített 
közösségi színtérnél, mely a 
Lovas Jövőjéért Egyesület tag-
jainak Hudanikné Erzsikének, 
Kránitzné Erikának és Horváth 
Ferencnek volt köszönhető.  
A Nagy Gyula Galériában 
szürettel kapcsolatos, szőlőhöz 
kötődő tárgyakat állítottak ki, 
melynek szervezője Prazsák 
Józsefné volt. 
A rendezvény a Csopak 
Néptáncegyüttes fergeteges 
műsorával folytatódott, akiket 
az alsóörsi Sirály Népdalkör 
követett. Nádasi Elemér nó-
taestjén érthetően szépen fo-
gytak a finom lovasi borok a 
Sarok Borozó jóvoltából. Este 
pedig a Sasi Duó együttes utca-
báljára ropták a táncot nagyon 
sokan a faluház udvarán. A 

fellépők nagyon örültek Si-
monné Marika finom pogác-
sájának, köszönet a munkájáé-
rt. Továbbá köszönet illeti a 
Polgárőrség tagjait is, akik se-
gédkeztek a szüreti felvonulá-
son: Ács Károly, Kovács Káro-
ly, Reiter József, 
Ódor Tamás, Sárdi Zsolt, Si-
mon László és Szűcs József 
valamint Sárdi Máténak és 
kollégáinak a színtér beren-
dezéséért, a hang- és fénytech-
nika biztosításáért.
Aki szeretné megtekinteni a 
rendezvényről készült fotókat, 
illetve videókat, - melyet Var-
ga János készített – kérjük, 
keresse fel a község megújult 
weboldalát (www.lovas.hu/ga-
leria és www.lovas.hu/videok). 

Szendi Péter

Ötödik alkalommal rendezték meg a faluház udvarán a 
Szüreti fesztivált. Az idő is kegyes volt a rendezvényhez, 
így sokan vigadtak a közösségi színtérnél. 
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Gyors szelek
szárnyán

Komoly károkat okozott
a júliusi jégeső a szőlőkben

LITKEY FARKAS, a magyar 
vitorlázás kiemelkedő alak-
ja könyvbemutatót tartott a 
Könyvtári napok keretén be-
lül, a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer szervezésében 
Lovason.
A tizenkétszeres Kékszalag-
győztes bevezette néző-kö-
zönségét a vitorlázás rejtel-
meibe, ismertette a hajózás 
alapvető mértékegységeit. Ér-
dekes történeteket elevenített 
fel sportolói múltjából. Mesélt 
a magyar vitorlázás rövid tör-
ténetéről, kiemelkedő alakjai-

ról. Betekintést nyerhettünk az America’s Cup történetébe. Szó 
volt a Kékszalag és három európai tókerülő versenyről, melyek 
mindegyikén részt vett már, és meg-tudtuk, hogy mennyire fon-
tos szerepe van a csapat összhangjának a versenyen.

Forgács Ádám
(Veszprém Megyei Napló)

18. szeptemberi díjugrató
verseny Lovason

1999. szeptemberében rendezett a Lovas Egyesület először 
díjugrató versenyt Lovason, és azóta egyik évben sem ma-
radt el, így idén már a tizennyolcadikat rendezhettük meg, 
éppen szeptember 18-án.

Póni díjugratásra sajnos csak egy versenyző érkezett, Fa-
zekas Zoé Csillag nevű lovával Magyarpolányból, aki fiatal 
kora ellenére nagyon határozott lovaglással, mindössze egy 
verőhibát vétve teljesítette a pályát.

A nagy lovak versenyében, mint az előző években is, 
egy 80-90, és egy 100-110 cm-es akadályokkal megépített 
pályán mérhették össze tudásukat a nevezők. A kisebb pá-
lyán a Magyarpolányból érkező, mindössze 13 éves Németh 
Nóra nyert Jegorral, az összevetésben is hibátlanul lovagol-
va. Így megelőzve az egy verőhibát vétő Vass Enikő - Ábránd 
párost Balatonfűzfőről, és Geipl Dórát Brumi nevű lován 
Balatonszőlősről.

A nagyobb akadályokon Németh Nóra szintén nem talált 
legyőzőre. A nagyon megbízható, 24 éves Jegor lovával, há-
rom másodperccel előzte meg a szintén hibátlan Tóth Otíliát 
Parázs nyergében, aki a Lovas Egyesület versenyzője. Vass 
Enikő ebben a számban két verőhibával lett harmadik.

Az idei lovas eseményeket a látványos szüreti felvonulá-
sok zárták. A lovas pályán, díjugrató és fogathajtó versennyel 
legközelebb pünkösd hétfőn várjuk a kedves érdeklődőket.

Kis Áron

Komoly károkat okozott a júliu-
si jégeső a szőlőkben
– Május-júniusban örömmel 
tapasztaltuk, hogy szép, egész-
séges szőlőfürtök vannak az 
ültetvényeken, ekkor még bi-
zakodtunk abban, hogy jó lesz 
az idei termés. Sajnos nem így 
történt – kezdi a beszélgetést 
ENGLERT DEZSŐ a Csopak 
és Környéke-Balatonaliga-
Balatonfőkajár Hegyközség al-
elnöke. 
Abban az időszakban megfe-
lelő volt a csapadékmennyiség 

és a napsütéses órák száma, ezért a szőlősgazdák, borászok joggal 
reménykedtek abban, hogy jó minőségű, bő termésű szőlőket szüre-
telhetnek majd ősszel. 
Július 13. viszont minden bizonnyal feketebetűs napként lesz beje-
gyezve a krónikákba. Ekkor hatalmas jégeső pusztított a környéken, 
jelentős károkat okozva a szőlőskertekben és a gyümölcsösökben. 
A kárfelmérés után az első dolog az volt, hogy gyorsan le kellett 
permetezni a szőlőt, megelőzvén a kórokozókat. A jégeső nemcsak 
a szőlőfürtökben okozott kárt, hanem a törzsben, a karókban és a 
levélben is. 1-2 hétnek el kellett telnie, hogy újra induljon az élet az 
ültetvényekben. 
Átlagosan 30-40 százalékos terméskár keletkezett, ráadásul a szüret 
is eltolódott. Voltak viszont olyan gazdák, akiknél lényegesebben na-
gyobb károkat okozott a jégeső. Ők szinte alig szüreteltek valamit. 
A cukortartalommal szerencsére nem volt probléma, aki október 
elején szüretelt 19-es mustfokot mérhetett. Amit még fontos megje-
gyezni, hogy idén magasabb savtartalmú borok várhatóak. 

Szendi Péter

A Lovas Jövőjéért Egyesület
tökfaragást rendez, kemencében sült tök 

és alma kíséretében.
Helyszín: Jó idő esetén a közösségi tér (faluház udvara), 

rossz idő esetén pedig a faluház nagyterme

2016. október 29. (szombat) 15 óra
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Akinek módjában áll, kérjük hozzon
sütnivaló tököt, almát, sütit vagy ropogtatni valót.
Érdeklődni Vellai Jánosnál lehet (+36 30 597 6914)
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A Lovasi Nagy Gyula Galéria 10 éve
2006. június 30-án 18.30 órakor a 
Lovasi Napok alkalmából nyitotta 
meg először kapuit a Lovasi Nagy 
Gyula Galéria, és kezdett működni 
a Nagy Gyula Művészeti Alapít-
vány. A célok a következők voltak: 
egyrészt Nagy Gyula hagyatékának 
őrzése és bemutatása, másrészt ko-
rtárs alkotóknak lehetőség nyúj-
tása kiállítani, valamint a magyar 
származású, külföldön lett híres 
művészeket kiállítani, mint Lu-
cie Hervé fotóművész és Nicolas 
Schöffer szobrászművész.
A galériában éves szinten 4-5 kiállí-
tás nyílt eddig, főleg nyáron, de volt 
több rendezvény tavasszal, télen is. 
Ilyenek voltak a Mandulaünnepi 
kiállítások, vagy a hagyománnyá 
vált Gyertyaláng irodalmi műsor, év 
végén a lovasi asszonyok kézimunka 
kiállítása.

Fontosabb kiállítások:

2006.
A Galéria (8228 Lovas Fő u. 12.) 
megnyitása. 
Nagy Gyula emlékkiállítás megnyi-
tása.
Nagy Bandó András könyvbemu-
tatója. 
Nagy Ágota és Fodor László épí-
tészek akvarelljeinek kiállítása.
Petrőcz Mária énekes hangversenye. 
Gyertyaláng címmel irodalmi műsor 
megrendezése (Decsiné Kiss Márta 
És Dömök Elíz közreműködésével).
Az alsóőrsi csipkeműhely bemu-
tatója. 
Bodnár László szobrász kiállítása. 
(Kapcsolódva a Lovasi Betlehemes 
programokhoz).

2007.
 A Bakony Fotóklub: Mandulavirág-
zás c. kiállítása (Kapcsolódva a lovasi 
Mandulaünnep napokhoz) Tárlat-
vezetés a kiállításon. 
A veszprémi Csermák Antal Ze-
neiskola hallgatóinak hangversenye. 
“Lakóhelyünk” gyermekrajz kiállí-
tás rendezése, utána Bognár László 
zenélt 
A Lovasi Napok alkalmából „Ta-
nulmányok a végvári életről és csa-
tákról” (Nagy Gyula vázlatai) kiállí-
tás. „Deákok és prédikátorok a régi 
időkről” Dinnyés József koncertje. 
Zongor Gábor kiállítása. Beszélgetés 
Zongor Gábor művészetéről (Zon-
gor Gábor, Gopcsa Katalin, Szelényi 
Károly, Szigethy András, Horváth 
Lajos, Raffay Béla, Czuczor Sándor).
 „Félúton” Mátyus Károly fotókiállí-
tása, Petrőcz Mária dalestje.
 Gyertyaláng címmel zenés irodalmi 
műsor Kiállítás lovasi asszonyok ké-
zimunkáiból. 

2008.
A Nagy Gyula Művészeti Alapít-
vány Galériájának 2008. évi pro-
gramjairól és további terveiről: 
Lassan két éve, hogy a Nagy Gyula 
Művészeti Alapítvány megkezdte 
működését Lovason. Úgy érezzük, 
jó helyen vert gyökeret, és reméljük, 
hogy lassan hagyománnyá váló pro-
gramjaival egyre erősödik, terebé-
lyesedik! Hála a település állandó 
lakóinak, és a magukat „lovasinak” 
valló és Lovast szerető embereknek. 
A 2008-as évet egy nagyon kedves, 
sokunk által ismert műkedvelő 
festőművész életmű kiállításával in-
dítottuk. 
Március 1-én 15 órakor Makóné 
Szabó Erzsébet kiállításának meg-
nyitója volt Április 11-én 19 órakor, 
a kistérséget is érintő Mandulaün-
nephez csatlakoztunk a következő 
programokkal: „Varázslatos világ” 
– Tájkép fotók a Balaton-felvidékről, 
a Kis-Balatonról. Molnár László 
fotói. A Mandulaünnep második 
napján, április 12-én délelőtt 11 
órakor Tavaszünnep – Milló Ildikó 
grafikái, a kiállítást megnyította Kel-
lei György. A megnyitón Marosfalvi 
Imre hegedű improvizációit hallhat-
ták. 14 órakor „Széles a Balaton” 
- Sirály Nyugdíjas Klub Alsóörs - 
Református Asszonykör - Csopak és 
a felsőörsi Népdal Kórus bemutat-
kozása volt. Május 3-án Gyerekrajz 
kiállítás a „Balatonról”, kézműves 
foglalkozás a Faluház program-
jához csatlakozva. Ebben az évben 
a Lovasi Napok alkalmából rendez-
vényeinket a „2008 a Reneszánsz 
Év” jegyében szerveztük. Újdon-
ság volt a 2008-as kiállításaink-
ban, hogy két magyar származású 
világhírű művészt bemutattunk, és 
olyan műveiket kiállítottuk amiket 
még a közönség soha, sehol nem 
látott. Nagyon reméljük, hogy a 
látogatók szeretettel fogadták, és 
mind az Alapítvány, mind Lovas 
hírnevét öregbítették. Július 11-én 
17 órakor Lucien Hervé : Dialógus 
(Itáliai és francia reneszánsz épül-
etek fotói) kiállítás megnyitója volt, 
utána reneszánsz zenével (Zádori 
Mária Kiváló Művész énekel, lanton 
közreműködött: Virágh László, az 
Ars Renata Ének együttes vezetője) 
indult a három napos rendezvé-
nysorozat. Augusztus 19-én 17 
órakor Nicolas Schöffer grafikái 
voltak megtekinthetőek, a meg-
nyitó után Marosfalvi Imre zenélt. 
Szeptember elején a Lovasi búcsú 
alkalmából a Galériában író-olvasó 
találkozó volt, meglepetés ven-
déggel, utána zenés beszélgetés a 
művészetekről a KAS (Kreatív Art 
Stúdió) közreműködésével. No-

vember 1-én 16 órakor folytatva a 
hagyományainkat: Gyertyaláng, sz-
eretteink emlékére „Népművészeti” 
kiállítás a lovasi, paloznaki, csopaki, 
alsóörsi és felsőörsi asszonyok kézi-
munkáiból. 

2009.
2009-es év folyamán a következő 
fontosabb rendezvények voltak a Lo-
vasi Nagy Gyula Galériában a Nagy 
Gyula Művészeti Alapitvány sz-
ervezésében. Mandulaünnep április 
18-án Kapros Kósa Edit textilművész 
kiállítása, közreműködött Balaton-
füred Város Női kara. Július 3-án 
Kovács Endre fotóművész kiál-
litása, megnyitotta Timár Páter a 
Fotóművészet főszerkesztője, zenélt 
Tarczy István. 
Július 4-én Krúdy Gyula Irodalmi 
kör bemutatkozása. Július 5-én Elfi 
Arndt amatőr festő akvarell kiállítása 
volt megtekinthető.
Lovasi Búcsú: Veszely Jelena 
szobrászművész kiállítása. Gyertya-
láng: Kiállítás és irodalmi est. (Balla 
Ferenc képei, Villányi Edit költői 
estje). Óévbúcsúztató: Kézimunka 
kiállítás (Lovasi asszonyok), karác-
sonyi képeslapok, Halász Zsófia 
gyertyaöntő kiállítása. 

2010.
Kiállítások: Fritz Mónika és Béla 
(Csopak), Károlyi Éva és Ujlaky 
Károly, Káldory Gábor festő, Luzsic-
za Árpád festőművész, Pattantyús 
Gergely üvegművész, Gyertyaláng

2011.
Mandulaünnepen: Oláh Kati - Boda 
Balázs kiállítása.
Kozma Imre  Pro Cumitatu-díjas 
festőművész, Ezüstkoszorús, a Bala-
tonfüredi Művészklub művészeti 
vezetője Guinness-rekorderes 
fotográfus. A kiállítást megnyi-
totta: Hanny Szabó Anikó újságíró. 
Közreműködött a Kék Balaton 
Népdalkör. Citerán játszott: Bón-
yai Mária művészeti vezető. Újabb 
kiállítás: Tóth Mátyás Boglárka, 
Simon Aliza és Gazsi József, május 
27-én
Magyar Zsuzsa (Lovas) festőművész 
kiállítása. Lovasi Napokkor K. Pin-
tér Tamás : Hazám házai c. kiállí-
tása Naomi Devil fiatal festőművész 
kiállítása. Gaál Ágnes - Horváth 
Mónika kiállítása. Sipőczné Hathá-
zi Sára kiállítása. Gyertyaláng 
műsorkor Csipkekiállítás Zórád Ma-
tild emlékére.

2012.
Április 27-én a Mandulaünnep al-
kalmából Papp János festőművész 
kiállítása. Megnyitotta Talabér 

Márta, Várpalota polgármestere 
és Pócsik József iskolaigazgató. 
Közreműködött: Forgács Zsuzsa 
ének, Farkas Zoltán gitárművész. 
A Lovasi Napok alkalmából egy 
teljesen új Nagy Gyula emlékkiállí-
tást szerveztünk a Lovasi Nagy 
Gyula Galériában, és eddig ki nem 
állított képeket mutattunk be mind a 
három teremben. Megnyitó: Gyárfás 
Endre író, Sági Judit ének, Sárváriné 
Rieder Zsuzsanna vers. Szeptember 
1-én emlékkiállítás nyílt Várpalotán 
a Nagy Gyula Galériában. Szeptem-
ber 8-án Dénes Gábor és Dénes 
Eszter “Alma a fájától” című kiállí-
tást megnyitotta: Magyar Zsuzsa 
festőművész, a megnyitó után vetí-
tés “Egy vizionárius látomásaiból” 
/rendező operatőr: Dénes Gábor/ 
“Egy múzsa emlékei - Ferenczy Béni 
emlékére” /rendező operatőr: Dénes 
Gábor /.

2013. 
Kiállítások: Szilágyi von Königs-
berg Éva (Zoé). Lovasi Napokkor: 
Hegyeshalmi László festőművész. 
Palotai Alkotók Köre. Pethes Mária 
irodalmi délután. Borka Sándor 
festőművész

2014.
Lovasi Napokkor: Veszprémi 
Művész céh új tagjai: Meixner Etelka 
keramikus, Tánczos Gábor festő, 
Tomay Katalin keramikus kiállítása, 
megnyitotta: Veszely Lajos.
Lőrincz Zsuzsa szobrász, grafi-
kus “Kő-papír-olló” c. kiállítása, 
közreműködött Dráfy Mátyás Jászai 
díjas színművész. Fekete Edit grafi-
kus kiállítása. 
Gyertyaláng műsor alkalmából 
Fekete Edit kiállítás záró beszélgetés.

2015.
Kiállítások: Pünkösd Hava, Bala-
tonfüredi képzőművészek kiállítása. 
Gábos József képzőművész kiállítá-
sa. Lovasi Napokkor: Veszely Jelena 
szobrai és grafikái. 
Mózes Katalin festő kiállítása. Szil-
vássy Pál festőművész és felesége 
Veszely Jelena közös kiállítása 

2016.
„Érezve és átérezve – Rügyek és 
megújulások”. Decsiné Kiss Márta 
kiállítása és irodalmi műsora.
Színek Fodor László építész emlék-
kiállítása halálának 5. évfordulójára.
Lovasi Napok alkalmából: Nagy Gy-
ula Festőművész emlékkiállítása ha-
lálának 50. évfordulója alkalmából.

Nagy Mária
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Lovas Község Önkormányzata szeretettel meghívja a
2016. november 11-én megrendezésre kerülô

Márton napi vígasságra
Helyszín: Lovas faluház, nagyterem

Program:
17:30 Az Endrôdi Sándor Református Általános Iskola diákjainak mûsora
 Borszentelés, bormustra, borkóstolás
18:30 Libavacsora (2.200 Ft/fô). A vacsorát és a büfét a Sarok Borozó biztosítja
19:30 Élôzene a Sasi Duóval

Kérünk minden borászt és szôlôsgazdát, hozzon magával 2 üveg (2 x 7,5 dl) bort
megszentelésre és fogyasztásra. Köszönjük!

További információ, jegyvásárlás:
Volford-Hull Zita: 20 323 9797

Mindenkit szeretettel várunk!

Lovast az Isten is ökotur-
izmusra teremtette. Meg 
van benne minden, ami a 
környezetvédő individualisták 
pihenéséhez kell. Szép termé-
szet, szelíd hegyvidék, egysze-
rre távol s közel a Balatonhoz. 
Csend és békesség. Hajnali 
kakas kukorékolás, madárcsic-
sergés, esti harangszó.

Napközben lópaták 
kopognak vidám ritmust az 
aszfalton, néha elsuhanó kerék-
párosok kurjongatásai verik fel 
a csendet, egyébként legfeljebb 
az utcabeliek kedélyes terefer-
éje hallatszik be a nyitott ab-
lakokon, kivételes alkalmak-
kor meg a lengyel zarándokok 
templomi éneke. Jó szívvel 
ajánlható mindenkinek ez a 
kis Balaton-felvidéki település, 
aki nyugalomra vágyik, denem 
ötcsillagos szállodában akar 
megszállni, és a luxusétterem 
helyett többre becsül egy, a he-
lyi család otthonában készült 
vacsorát. Sok vendég megfor-
dult itt idén nyáron, köztük 
egy örökifjú olasz házaspár is, 
aki kerékpárral gurult át az Al-
pokon, hogy megismerje Mag-
yarországot. Halász Zsófiéknál 
szálltak meg, soha jobb hely 
az unikális élménykeresőknek. 

Lovak, túralovaglási lehetőség. 
Biokert. Mindjárt olyan prakti-
kus utazási tanácsokat hallhat-
tak, amelyek nincsenek bent 
az útikönyvekben. Ha szerenc-
séje van a vendégnek, akkor a 
Kishalász Vendégházban az 
Öreghegyi úton például végi-
gnézheti azt is, hogyan pat-
kolja a lovakat egy 21. századi 
„vándorkovács” a kombijába 
bepakolt elektromos kemencé-
ben felhevített patkókkal.

Interneten terjednek azok 
a közösségek, ilyen például a 
Withlocals is, amelyek kül-
önféle rejtett helyi csodákra 
viszik el a vendégeket. 
Ne gondoljunk nagy dol-
gokra, hanem olyasmire, 
mint egy házi tésztakészítő 
vagy kenyérsütő tanfolyam, 
gombafelismerő tanfolyam, 
gyógynövénygyűjtés vagy 
éjszakai horgászat, vagy la-
kodalom stb. Valódi, egész-
séges, egyszerű házi készít-
mények, jó bor, plusz egy kis 
szeretet, törődés, nyugalom, 
séták a közeli erdőn-mezőn, 
kerékpárral le a strandra és 
vissza, lovaglás, jóga, minden, 
ami pozitív energiával tölti fel 
a vendég életelemeit. Ehhez 
kellenek olyan kreatív házi-

gazdák, mint Hajdu-Briant 
Ágiék, Jakab Ernő és Vági 
László, a Spirk házaspár és a 
már említett Halász Zsófiék, 
de felsorolhatnánk akár egész 
Lovast, mert úgy érdekes az 
egész falu, ahogy van. Az in-
dividualista, ugyanakkor meg 
nagyon közösségi lakóival, 
akik olyanok, mint a hegyi em-
berek. Jól elvannak magukban, 
a nagy tömegeket mozgató 
turistaútvonalak hátterében, 
de ha megszólítod őket, ömlik 
belőlük a szó és az izgalmasa-
bbnál izgalmasabb élettörténet. 
Az egész falu lelkesen ott van 
az önkormányzat nagy rendez-
vényein, beleértve a nyaralótu-
lajdonosokat is, s minden jóval 
várják a vendégeket. Ilyen volt 
idén is például a Lovasi Napok, 
a rock and roll party vagy a 
Szüreti fesztivál. Jönnek is 
ilyenkor sokan, de jöhetnének 
még többen, nem csak a nagy 
eseményekre, hanem csak úgy, 
bármikor, ősszel és akár télen 
is, hiszen a táj minden évszak-
ban más arcát mutatja.

Ezen a véleményen van Cso-
mai Lóránt, az idén nyáron 
megnyílt Lovas Kikötő Caffé 
Bár tulajdonosa. Ő is, akár az 
összes többi szolgáltató külön-

külön, de velünk, a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület-
tel összefogva is azon dolgozik, 
hogy még több vendég érkez-
zen Lovasra és a Balaton Rivié-
rára. Mert szép ez az eklektikus 
gyönyörűség, amit Balaton-
felvidéki falunak nevezünk, 
a maga minden bájával,de 
egyelőre nem elegendő a vál-
lalkozók boldogulásához. Még 
jobban meg kell dolgozni a 
piacot, ami a mai világban 
nem egyszerű. Csomai Lóránt 
jó úton halad, kifinomult 
stílusérzékkel rendezte be a 
vendéglőt a legkorszerűbb 
elvárások szerint – a padlá-
son talált régi bútordarabok-
kal. Így az összekapcsolt múlt 
és jelen egyedülálló élmé-
nyét kínálja a hely, amelynek 
teraszára, kertjébe beülhetünk 
gyerekekkel, nagymamával, 
nagypapával vagy éppen a 
barátainkkal és akár kutyánk-
kal – minden életkorban jól 
fogjuk érezni magunkat. Ab-
szolút jó jel Lovason, hogy az 
évekkel ezelőtt bezárt kocsma 
helyén megnyitott a Kikötő a 
falu központjában. Ez nagyon 
kellett már ahhoz, hogy teljes 
legyen a falusi idill.

A Balaton Riviéra csapata

Rejtett helyi csodák


