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Jelentős felújítások az
alsóörsi református
templomnál és a gyülekezeti
házban
A Dunántúli Református Egyházkerület egy komoly
pályázatot nyert meg, többek között Európai Uniós és a
Magyar Kormány által támogatva. Ebből a pénzből számos templom újult meg, beleértve az alsóörsit is.
-Több problémánk is volt a mi templomunkkal. Annak idején
három részből épült meg, korábban pedig statikailag szétnyílt. Elsődleges szempont az volt, hogy ezt helyreállítsuk, az
állagmegóvás megtörténjen. Ennek fényében az épület kapott
egy betonkoszorút, a teljes tetőszerkezet cseréje pedig megtörtént – kezdi a beszélgetést Nagytiszteletű Kálmán Csaba
lelkész.
A gyülekezeti házat és parókiát bőví�t ik most, a kornak
megfelelően modernizálják, a tetőteret beépí�t ik, megtörténik a parókia belső felújí�t ása, valamint a fűtésrendszer
korszerűsí�tése. A harmadik, - egyben végső fázis - hogy a
templomkertet térburkolattal látják el, ugyanakkor a csapadékví�z elvezetést is szeretnék megoldani. Bruttó 65 millió forintot kapott az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség a fejlesztésekre. A munkálatok előreláthatólag
október 31-re, a reformáció ünnepére befejeződnek. Nagytiszteletű Kálmán Csaba lelkész reméli, hogy a templom belső felújí�t ására, és a homlokzatfestésre is sor kerülhet jövőre, de ez egyelőre nem szerepel a pályázati támogatásban.
Szendi Péter

2019. augusztus

Ön dönt, iszik vagy vezet!
A balesetekben megsérültek az elmondhatói, hogy a közlekedés veszélyes üzem. A baleseti okok közül az ittasság egy
komoly veszélyforrás, a sérüléses balesetek 10-20 %-a azért
következik be, mert az okozó ittasan vezetett. A kiszűrésük
egyik fontos feladata a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
egyenruhásainak, melyet a megyében a legaktí�vabban végeznek. Van olyan hétvége, amikor 10-15 ittas vezetővel szemben
kell intézkedniük.
Az ittas vezetés büntetése a mértékétől és az előélettől függ.
A jogosí�t vány elvételt csak azok a vezetők tudják elkerülni,
akik enyhén ittasak, de a büntetésük 100 000 forint. A néhány
sör és tömény alkohol fogyasztása vezetés előtt biztosan bűncselekményt eredményez, ahol a büntetés alkoholszázaléktól
függően 3 hónaptól több mint egy évig tartó vezetéstől való
eltiltással jár.
Akitől a jogosí�t ványát elveszik, és eltiltják egy időre a vezetéstől, azt a rendőrség figyelemmel kí�séri, és ha vezet, újabb
jogsértés miatt tovább bünteti, akár őrizetbe is veheti, és a
bí�róság elzárással is sújthatja. Ez havonta több alkalommal is
előfordul. Emellett az ittas vezetés büntetése átlagosan 100150 ezer forint pénzbí�rságot, a bűnügyi költségek teljes megfizetését, majd a vezetői engedély visszaszerzése érdekében egy
utánképzést is jelent, mely további több tí�zezer forint költség.
Mindezeket mérlegelve sem anyagilag, sem a jogosí�t vány nélküli hónapokat tekintve nem éri meg másokat veszélybe sodorva ittasan vezetni, mert a lebukás veszélye is magas.
Ne vezessen, ha előtte alkoholt fogyasztott! Nagyobb men�nyiségű alkohol 4-5 óra alvással és étkezéssel nem ürül ki a
szervezetből, és az étkezés lassí�tja is a lebomlást. Minden alkoholfogyasztás után felelősséggel mérlegelje azt az időt, amikor
a volánhoz ül, mert nem csak reflexei lassabbak, mozdulatai is
merevebbek, és ezzel a többi közlekedő életét is veszélybe sodorja. A rendőri ellenőrzés rendszeres, az ellenőrzések olykor
az adott útszakaszon közlekedők mindegyikét érintik, a pozití�v alkoholszondánál a büntetés elkerülhetetlen.
Regdon László
rendőrkapitány
Balatonfüredi Rendőrkapitányság
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Légy áldott Szent István király!

Minden
ünnepségnél,
minden megemlékezésnél felmerül az a kérdés,
hogy voltaképpen mi az
értelme mindennek? Mi
az értelme annak, hogy az
év egy kitüntetett napján
összejövünk, szép szavalatokat, ünnepi műsorokat
hallgatunk meg, lobognak
a zászlók, beszédek hangzanak el – régmúlt eseményekre emlékezve? Mi ennek az értelme - az egyes
ember, vagy akár a nemzet
egészének az életében?
A bölcsek azt mondják,
a múlt gyökereiből táplálkozik a jövő, illetve: az a
nemzet, amely nem ismeri
múltját, nem rendelkezhet
jövőképpel sem. É� ppen
ezért rendkí�vüli pillanat
az életünkben az ünnep,
amikor tisztelettel és becsülettel emlékezünk elődeinkre, -- arra amit cselekedtek, amit véghezvittek,
és arra is, hogy milyen emberek voltak...
Augusztus 20-ának ünnepére készülve, mint
magyar embereknek az
a tennivalónk, hogy első
királyunkra, államalapí�tó
királyunkra Szent Istvánra emlékezzünk.
Arra az emberre, akinek
megadatott, hogy sorsdöntő évtizedekben vegye
kezébe a magyarság irá-

nyí�tásának feladatát, és
akinek teljesí�tményét aligha lehet túlbecsülni.
Pontosan 41 éven át
uralkodott, előbb 997től
mint
nagyfejedelem,
majd 1000. december
25-ödikétől mint Magyarország koronázott királya.
Ez az idő pedig a magyar
történelem egyik legfontosabb négy évtizede volt,
amelyről joggal mondható, hogy megalapozta egy
egész nemzet jövőjét.
Mindez immáron 1000
esztendeje volt, ám mégis:
István király sok döntésének a következményét
máig is érezzük, tapasztalhatjuk
mindennapi
életünkben. Neki köszönhetjük, hogy ma is -- itt élhetünk a Kárpát-medence
közepén, és Európa szí�vében; de neki köszönhetjük
például azt is, hogy a latin
abc-t használjuk (és nem
a cirill-t), és neki köszönhetjük, hogy a nyugati
kereszténység családjába
tartozunk.
Mai életünk, műveltségünk és kultúránk számtalan mozzanata tehát
személyesen az ő döntésére vezethetőek vissza.
István király szellemének,
gondolkodásmódjának
elemei ma is itt élnek velünk, és Bennünk…

Hirdessen a Lovas Hírekben!
1/8 oldal 600 Ft
1/2 oldal 2000 Ft

1/4 oldal 1100 Ft
egész oldal 4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.: 06/87-575-083
Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Felmerülhet tehát a
kérdés: Miért is válhatott ilyen tartóssá és egy
nemzet számára ilyen jelentőssé Szent István király műve? Az első ezredforduló idején pontosan
ugyanaz volt a megmaradás parancsa, mint ami
1848-ban, vagy 1956-ban.
Szent István korában ezt
úgy fogalmazták meg,
hogy a keresztény Európához való csatlakozás és
a szuverén / független magyar állam megteremtése.
É� s ez a cél –: a szükséges
társadalmi átalakulás, az
idők szavának a megértése (egyfelől); és a nemzeti
függetlenség biztosí�tása
(másfelől), ez a magyarság
megmaradásnak a feltétele! Azt is mondhatnánk: a
magyar nemzet sí�rásója,
aki a kettő közül bármelyiket is feladja.
Szent István király 1000
évvel ezelőtt hatalmas
átalakí�tást hajtott végre. műve pedig három
pilléren nyugodott: ez a
három pillér, a magyarság, az európaiság, és a
kereszténység egymást is
megtámasztotta, és meg
tudja támasztani ma is. Ez
a három nem egymással
szembenálló, hanem egymásra mutató valóság. É� s
ez a három - együtt jelenti

a magyar megmaradást.
Szent István először is magyar volt, és magyar akart
lenni. De emellett fontosnak tartotta beemelni népét és országát a keresztény Európa közösségébe.
É� s mindeközben eltanulni
Európától mindazt, ami élhetőbbé, fejlettebbé teheti
országát.
Európaiság és magyarság az ő gondolkodásában
állandó párbeszédben állt
egymással. Nagyon kifejezően tanúskodik erről az
az Istvánnak tulajdoní�tott
művecske is, amelyet Intelmek néven szokás emlegetni, s amelyben „lelki
intelmeit” fogalmazta meg
Imre hercegnek, a kijelölt
trónörökösnek, az új rend
és a helyes kormányzás
alapelveiről.
Az í�rásmű központi gondolata a keresztény erények gyakorlása, de külön
hangsúlyozott két olyan
követelményt,
amelyek
fontosságát a magyar királyság „akkortájt még
zsenge és sarjadó” állapota indokolta: egyfelől
a „vendégek”, azaz az idegenből jött lovagok és papok befogadását kötötte
fia lelkére, mert ahogyan ő
fogalmazott: „az egy nyelvű és egy szokású ország
gyenge és törékeny”.
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Másfelől az ősi szokások
tiszteletben tartását emelte ki, másképp ugyanis
– í�gy fogalmaz a király –
„nehezen fogod tudni kormányozni a földnek ezt a
táját”.
Szent István király elgondolása szerint tehát,
egyrészt támogatni kell
a vendégeket, akik országunkba jönnek, s támogatni kell minden olyan külső
hatást, amely által gazdagodik az ország és annak
kultúrája, ugyanakkor viszont tisztelni és éberen
őrizni kell a már meglévő
helyi sajátosságokat is,
hogy semmi ne vesszen el
a már meglévő értékekből.
Ebben állt számára az európaiság és a magyarság
termékeny párbeszéde.
Á� llamszervező munkásságában ennek a kompromisszumokra törekvő,
de mindig az igazi értéket megvalósí�tani akaró,
Szent István-i gondolkodásmódnak számos tanújelét láthatjuk.
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Amikor 1000. Karácsonyán elhelyezték a Rómából hozott koronát István
fején, s ezzel a szertartással jogilag megszületett
a keresztény Magyar Királyság, akkor az új uralkodó célja elsődlegesen
az volt, hogy beléphessen
a keresztény Európa uralkodóinak sorába, s ezzel
országának nemzetközi
elismerést szerezzen.
Az a tény, hogy István
király által felépí�tett intézményrendszer évszázadokon át működőképes
maradt, szintén bizonyí�téka annak, hogy sikerült
az egyensúlyt megteremtenie a magyarság és az
európaiság követelményei
között. Mi úgy lettünk
része a keresztény Európának, hogy nem lettünk
egy provinciája a Németrómai Császárságnak és
nem lettünk provinciája
a Bizánci Birodalomnak.
Szent István alakja azonban nem lenne teljes, ha
kihagynánk belőle művé-

nek harmadik pillérét: a
kereszténységet. Sok helyen megfogalmazták már,
a Szent István-i mű nem
érthető meg, ha Szent Istvánból ki akarják hagyni a
szentet.
Az ő élete sem volt kön�nyű, és az ő sorsa sem volt
diadalmenet. Talán élete
utolsó évei voltak számára
a legsötétebbek… Elvesztette egyetlen fiát, és vele
a megnyugtató öröklés
lehetőségét. Látta, hogy
nem maradt igazán alkalmas jelöltje, aki képes lenne folytatni az államalapí�tás félbemaradó művét.
Í�g y akár a kétségbeesés
is próbára tehette az öreg
István király lelki erejét.
Végül úgy döntött, -mivel az emberi erő már nem
volt képes többet tenni –
keresztény hitére és Isten
gondviselésére bí�zta magát és országát. Koronáját
felajánlotta a Szűzanyának, és ezzel a magyar
történelemnek egyenesen
transzcendens, azaz túlvi-

lági távlatot adott.
Ha végignézünk a további magyar történelmen,
azt látjuk, hogy a magyar
történelem mindig akkor
torkollott katasztrófába,
amikor lecsúsztunk erről
a szentistváni útról, akár
jobbra, akár balra. É� s akkor gyarapodott, gazdagodott a nemzet lelkileg,
szellemileg is, anyagilag is,
-- amikor hűségesek voltunk Szent István örökségéhez!
Akik anélkül akartak
európaiak, vagy magyarok lenni, hogy emellett
keresztények is volnának,
nem számí�thatnak sikerre.
Nekünk, Szent István népének legyen ő az a tájékozódási pont, amely a siker
és a magyar megmaradás
felé vezető utat mutatja!
Légy áldott Szent István
király.

vitéz Ajtós József László
c.prépost, ker.esperes,
plébános
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VÁLASZTÁSI KISOKOS
I.
JELÖLTÁLLÍTÁS
A köztársasági elnök a
308/2019. (VII. 26.) KE határozatával a képviselők
és polgármesterek 2019.
évi általános választását
2019. október 13. napjára,
vasárnapra tűzte ki.
A helyi önkormányzati
képviselők és polgármester
választás alkalmával jelölt
minden nagykorú magyar
állampolgár, valamint az
Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú
állampolgára lehet, aki a
központi névjegyzékben
szerepel.
Fontos szabály, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez,
amelyben a jelölt lakcí�me
található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben
választható.
Nem választható, vagyis
nem lehet jelölt, aki jogerős í�télet alapján szabadságvesztés büntetését vagy
büntetőeljárásban elrendelt
intézeti kényszergyógykezelését tölti.

A polgármester-választáson a település egy választókerületnek számí�t. Egy személy csak egy településen
fogadhat el jelölést.
Polgármesterjelölt az lehet,
akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez
szükséges ajánlások számát
a helyi választási iroda vezetője állapí�totta meg 2019.
augusztus 8-án. Lovason a
polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások
száma 12.
Polgármester-jelöltet
ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi vá-

lasztási iroda által kiadott,
sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.
A polgármester-választáson a jelölt:
• párt jelöltje,
• egyesület jelöltje,
vagy
• független jelölt lehet.

Az első két esetben (párt
és egyesület jelöltje) szükséges, hogy a civil szervezetek
bí�rósági nyilvántartásában
a választás kitűzésekor jogerősen szereplő pártot/egyesületet valamelyik területi
választási bizottság vagy a
Nemzeti Választási Bizottság
jelölő szervezetként nyilvántartásba vegye.
A polgármester-jelöltet
legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019.
szeptember 9-én 16.00
óráig lehet bejelenteni az
ajánlóí�vek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes
helyi választási bizottságnál,
A bejelentés alkalmával
legalább annyi ajánlást kell
leadni, amely eléri a jelöltállí�táshoz szükséges érvényes
ajánlások számát.
A polgármester-jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál. A
nyomtatványon a polgármesterjelöltnek nyilatkoznia kell
arról, hogy tisztségét főállásban, vagy társadalmi megbí�zatásban kí�vánja ellátni.
Települési képviselő-választás: A 10 000 vagy ennél
kevesebb lakosú településen
a képviselők választása ún.
egyéni listás választási rendszerben történik. Ebben a választástí�pusban a település
egésze alkot egy választókerületet. A települési önkormányzat képviselő-testülete
tagjainak számát a helyi vá-

lasztási iroda vezetője határozta meg a 2019. január
1-jei lakosságszám alapján.
E szerint a képviselő-testület tagjainak száma Lovas
községben 4 fő.
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak
legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott. Lovason az egyéni
listás képviselő-jelölt állításához szükséges ajánlások száma 4.
Az egyéni listás választási
rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb
egy polgármesteri és egy
egyéni listás jelöltséget fogadhat el.
Az egyéni listás jelölt bejelentésére szintén az E2
jelű
formanyomtatvány
szolgál.
Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az
indulás helye szerinti) helyi
választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott
ajánlóíven lehet.
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a
területi választási bizottság/
Nemzeti Választási Bizottság
által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet
– a képviseletére jogosult
személy útján – igényelhet.
Az igény bejelentésére az
A4 jelű formanyomtatvány
szolgál.
Az ajánlóí�vek legkorábban
2019. augusztus 24-től kerülnek kiadásra
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választókerületben választójoggal
rendelkezik. Az ajánlóívre
rá kell vezetni az ajánlást
adó választópolgár nevét,
személyi
azonosítóját,
magyarországi lakcímét.
Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg
aláírja. Egy választópolgár
több jelöltet is ajánlhat. Egy
választópolgár egy jelöltet
csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai ér-

vénytelenek. Az ajánlás nem
vonható vissza.

Ajánlást az állampolgárok
zaklatása nélkül bárhol lehet
gyűjteni, az alábbi kivételekkel:
• az ajánlást gyűjtő és az
ajánló munkahelyén munkaidejében
• a Magyar Honvédségnél
és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati
viszonyban levő személytől
a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesí�tése
közben,
• tömegközlekedési eszközön,
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek
hivatali helyiségében,
• felsőoktatási és köznevelési intézményben,
• egészségügyi szolgáltató
helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes,
í�rásbeli hozzájárulásának
hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak
előnyt adni vagy í�gérni tilos!
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás
érvénytelen!

A polgármester és az
egyéni listás jelöltet 2019.
szeptember 9-én 16.00
óráig kell bejelenteni az
ajánlóí�vek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes
helyi választási bizottságnál.
(Lovas, Fő u. 8.)
A leadott ajánlásokat a választási iroda 3 napon belül
ellenőrzi. Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jelöltet
a helyi választási bizottság,
– legkésőbb a bejelentéstől
számí�tott 4. napon – veszi
nyilvántartásba.
Az ajánlás akkor érvényes,
ha az ajánló választópolgár
az ajánlóí�v kiadásának és
benyújtásának napja közötti
jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben, az
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ajánló választópolgár ajánlóí�ven feltüntetett adatai - az
aláí�rás kivételével - a szavazóköri névjegyzék adataival
megegyeznek, és az ajánlás
megfelel a Ve. 122. §-ban
foglalt követelményeknek is.

A független jelöltként
indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet
állí�tani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes
ajánlóívet köteles átadni
a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben,
2019. szeptember 9-én
16.00 óráig. E kötelezettség
elmulasztása esetén a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság
hivatalból eljárva bí�rságot
szab ki. A bí�rság összege
minden be nem nyújtott
ajánlóí�v után ezer forint.

Az ajánlóí�veket az illetékes
választási iroda a szavazást
követő kilencvenedik nap
utáni munkanapon megsemmisí�ti.

További információk
• A helyi választási bizottság 5 tagját és
2 póttagját az önkormányzat képviselő-testülete választja meg
2019. szeptember 1-ig,
személyükre a helyi választási iroda vezetője
tesz indí�tványt.
• A helyi választási
bizottság a bejelentett
jelöltek, illetve polgármester-jelöltek
sorrendjének
sorsolását
2019. szeptember 9-én
16.00 óra után végzi el.
• A választási bizottság megbízott tagját
2019. október 4-én 16
óráig lehet bejelenteni.

NYÍLT NAP A BALATONFÜREDI
RENDŐRKAPITÁNYSÁGON

A táboros gyerekek betekintést nyerhettek a rendőrök
munkájába és hasznos megelőzési tanácsokat kaptak.
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársai 2019.
augusztus 1-jén délelőtt táborozó diákokat láttak vendégül.
A rendőrök a gyalogos- és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályait felelevení�tő interaktí�v előadást tartottak
a gyermekek részére. Elmondták többek között azt, hogy
kerékpárral lehetőség szerint a kerékpárúton vagy a kerékpársávon közlekedjenek, kijelölt gyalogos-átkelőhelyen
pedig a kétkerekűről leszállva keljenek át, és a forgalomba
való bekapcsolódás előtt győződjenek meg annak veszélytelenségéről.
A rendőrök felhí�v ták a figyelmet arra is, hogy útközben
ne játszanak mobiltelefonjaikkal, idegeneknek pedig ne adják át semmilyen kérésre. Hangsúlyozták, hogy a strandon,
napközis táborban ügyeljenek arra, hogy a lakáskulcs, vagy
a pénztárca soha ne maradjon szem előtt.
A diákok továbbá tájékoztatást kaptak a rendőrök mindennapi munkájáról, majd közösen megnéztek egy, a rendőri pályát bemutató kisfilmet. A tanulók megtekinthették
a rendőrség által használt eszközöket, illetve a szolgálati
gépjárműveket, majd a program zárásaként egy kutyás bemutatót is láthattak a gyerekek.
Szabó Zoltán
bűn- és balesetmegelőzési előadó
Balatonfüredi Rendőrkapitányság

• Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja
a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesí�tőt a választópolgár
értesí�tési cí�mére, ennek
hiányában
lakcí�mére
2019. augusztus 23-ig
kell megküldeni.
• Az önkormányzati
választáson átjelentkezni csak a tartózkodási
helyre lehet! Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthatja be, aki 2019.
június 26-án és az átjelentkezésre irányuló
kérelme elbírálásakor
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett,
és tartózkodási helyé-

nek érvényessége legalább 2019. október
13-ig tart. A kérelemnek
tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási
helyének cí�mét is. A kérelem benyújtható a www.
valasztas.hu oldalon online is.
• Az átjelentkezésre
irányuló
kérelemnek
legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodához.
• A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig
tart.
Lovas, 2019. augusztus 9.
Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége
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A szőlészet a mezőgazdaság arisztokratája
- Egy bankár, aki borászkodik és fotózik
Dr. Mátyás István egy veszprémi bankban dolgozik,
ahol a Nyugat-magyarországi lakossági régió klasztervezetője. Mint mondja az irodai munka után felüdülés számára a szőlőben tevékenykedni, annak minden
egyes mozzanatát elvégezni, ráadásul kedvenc hobbijának, a fotózásnak is tud élni.
Csodálatos panoráma nyí�lik István házából a Balatonra. Ilyenkor eszembe jutnak Eötvös Károly szavai,
miszerint: „Nézz az égre, s
meglátod a Balatont, nézz
a Balatonra, s meglátod az
eget.” É� s mennyire igaz! Abban egyetértettünk Istvánnal, hogy hálásak lehetünk
a Jóistennek, hogy ilyen
csodálatos helyen élhetünk,
békében,
nyugalomban.
-1981-ben vásároltam ezt a
telket Lovason, melyet szép
apránként beépí�tettünk. Jó
ideig kukorica és krumpli
volt, de egy idő után szőlőt
telepí�tettünk. Autodidakta
módon tanultam meg barátaimtól a szőlőművelést. Nekem az volt a nagy vágyam,
hogy soproni kékfrankos
mindenképp legyen a telkemen. Amikor jó néhány évvel ezelőtt az alsóörsi borversenyen a kékfrankosomat arany minősí�tésben részesí�tették, akkor fogalmazódott meg bennem először,
hogy jó döntés volt a lovasi

földre vörös szőlőt telepí�teni. Most az arány az olaszrizlingnek kedvez, mely
hatvan százalékban van jelen a szőlőskertemben. É� n
azt szoktam mondani, hogy
a szőlészet a mezőgazdaság
arisztokratája – kezdi a beszélgetést István, miután
megmutatta pincéjét, palackozott borait. Némelyik már
harminc éves, de eddig még
senki sem panaszkodott a
minőségre. Mint mondja a
munka után felüdülést jelent számára, ha a szőlőben dolgozhat. Legyen az
metszés, levelezés, kapálás,
permetezés. Véleménye szerint a szőlőművelés alázatot
és törődést követel, akkor
és azt kell csinálni, amit épp
a szőlő kí�ván. Számára egy
cél lebeg a szeme előtt, hogy
a több hónapos munka után,
ősszel szó szerint beérik
a munka gyümölcse. Nagy
örömére már az unokái is
besegí�tenek a szőlőművelésben, de ezt igyekszik úgy
elérni, hogy ők ne érezzék

mindezt tehernek.
István túl azon által, hogy
minőségi borokat készí�t ,
csodálatosak a fotói is. Rododendron képeiből Lovason kiállí�t ása is nyí�lott,
de mint mondja, hozzá a
portréképek állnak igazán
közel. A mai napig szí�vesen
emlékszik vissza, amikor
Benkó Sándorról vagy éppen Esterházy Péterről készí�t hetett fotókat, akik már
sajnos nem lehetnek közöttünk. Ezt is autodidakta
módon tanulta meg, még a
hetvenes évek közepén. –
Sok szakkönyvet olvastam,
illetve Szathmáry tanár úr
a veszprémi közgazdasági
szakközépiskolában volt a
tanárom. Hozzá jártam a
fotószakkörbe és tanultam
meg szakmát, tisztánlátást

és emberséget. Ahogy fejlődött a technika, sikerült
beszereznem egy kiváló digitális fényképezőt, teleobjektí�v vel. Mindez megkön�nyí�t i a munkámat. Igyekszem türelmesen kivárni
egy adott pillanatot, melyet
megörökí�t hetek. Nem használok photoshopot, a természetesség hí�ve vagyok
– mondja István, miközben
elővesz néhány fotót, melyek teljesen megragadnak.
Nem tartja magát fotóművésznek, csak szereti csinálni, teljes szí�v vel, nagy
lelkesedéssel és odaadással.
Mindezek pedig visszatükröződnek a képeiben.
Szendi Péter
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Egy mindenkiért:
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
Aki betársul a Balaton
Riviéra Turisztikai Egyesületbe, egyből öt település
- Felsőörs, Alsóörs, Lovas,
Paloznak és Csopak – kí�nálatában jelenik meg. Az
egyesület honlapján (www.
balatonriviera.hu), kiadványainkban és munkatársainknál egy helyen minden
információ megtalálható a
tagságról és erről a sokszí�nű, gyönyörű vidékről.
Í�g y együtt, szövetségben,
egyedi élményeket kí�nálhatunk a turistáknak: a szálláshelyek széles palettáját,
sportos kihí�vásokat, szabadidős és gasztronómiai
élményeket. Aki nyugalomra vágyik, számára is vannak ötleteink, ugyanakkor
az adrenalin vadászok is találnak megfelelő programokat nálunk.
Az egyesület fő célja Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas,
Paloznak községek közigazgatási területén támogatni
a turisztikai vállalkozások
tevékenységét, ellátni az
idegenforgalomban érintett
személyek és cégek érdekképviseletét, közös marketing feladatait, összehangolni e gazdasági szereplők
tevékenységét, fejleszteni a

térségben meglévő turisztikai termékek kí�nálatát.
Ennek a célnak érdekében
az egyesület vállalja és ellátja a részes települések
turisztikai marketingmunkáját, az egységes arculat
kialakí�t ását, működteti információs irodáit és a közös értékesí�tési rendszert.
Alsóörsön éves nyitva tartással, Csopakon szezonálisan üzemelnek Turisztikai
Információs Irodáink, a
kettőben együttesen, éves
szinten több mint 45.000
látogatót szolgálunk ki, tájékoztatunk a látnivalókról,
szálláshelyekről, az egyesületi tagok szolgáltatásairól,
értékesí�t ünk vonatjegyet,
szí�nház- és koncertjegyet,
horgászjegyet, helyi kézművesek termékeit, stb.
Szakmai tevékenységeink
között kiemelt feladat az
egységes marketingre való
törekvés, melynek révén az
egyesület több kiadványt
jelentet meg rendszeresen,
valamint turisztikai honlapot, Facebook oldalt üzemeltet. Az egyesület rendszeresen megjelenik utazási
vásárokon, számos marketing kampányt bonyolí�t le.
Tavasszal és ősszel rendez-

vények szervezésével részt
veszünk a Nyitott Balaton
akcióban, melynek célja a
térség nyári szezonon kí�v üli
látogatottságának és a vendégéjszakák számának növelése. Ezek eredményeként
a Balaton Riviéra, mint márka és a desztinációt alkotó
települések neve, már egyre
ismertebb.
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület szolgáltatásait tagként a belépési nyilatkozat aláí�rásával lehet
igénybe venni, személyesen
az alsóörsi Tourinform Irodában (Vasút u. 3., és telefon: 70/3718501, info@
balatonriviera.hu). Az éves
tagdí�j szimbolikus, ezért
cserébe tagunk felkerül a
honlapunkra,
szállásadóként bekerül az internetes
szálláshely
közvetí�tésbe,
szolgáltatóként tevékenységét kí�náljuk a vendégeknek.
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület része
a Balaton Best térségnek,
ami Balatonalmádi, Tihany,
Veszprém háromszögében
(de Eplényben, Herenden
is) kí�nál kedvezményeket a
vendégeknek. A Best-kártyát szállásadó partnereinken keresztül vehetik igény-

be a vendégek, szolgáltató
partnereink kedvezményt
adóként csatlakozhatnak a
rendszerhez. Az igénybe vehető Best-kártya kedvezmények közül legjelentősebb a
40-100%-os strandbelépő,
és az ingyenes térségi közlekedés a buszjáratokon,
valamint 50%-os kedvezmény a MÁ� V vonatain. A
Best-kedvezmény igénybe
vehető továbbá a térség kulturális rendezvényein, éttermekben, kölcsönzőkben,
vitorlázás alkalmával, kalandparkokban, Eplényben,
a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park látogatóhelyein, stb.
Várunk tehát minden
turizmusban érdekelt személyt, céget, civil szervezetet, csatlakozzon hozzánk,
hogy együtt épí�t sük a térség
kí�nálatát, közösen dolgozzuk ki és valósí�t suk meg az
„életre szóló élményt”, amiért a vendég a Balaton Riviérájára érkezik, amiről mesélni fog másoknak is, ami
kihagyhatatlan.

A Belügyminisztérium által biztosí�tott több, mint 8
M Ft-os vis maior támogatással 2019. augusztusában
megkezdődtek a Kishegyi út
helyreállí�t ási munkái.
Lovason a 2018. szeptember 4-én történt heves
és tartós esőzések kapcsán
lezúduló csapadékví�z a meredek utca zúzalékos burkolatát erőteljesen kimosta,
erodálta, több szakaszon
járhatatlanná tette. Az út

helyreállí�t ása érdekében az
önkormányzat pályázatot
nyújtott be vis maior támogatásra és 30 %-os önrészt
biztosí�t a megvalósí�t áshoz.
A projekt keretében az
önkormányzat tulajdonában lévő útszakaszokon – 8
érintett helyrajzi számon
– 277 fm-en megtörténik a
nyí�lt ví�zelvezető árok kézi
tisztí�t ása, a kitermelt hordalék lerakó helyre szállí�t ása, 138 fm-en a sérült bur-

kolatelemek helyreállí�t ása,
valamint 831 m2-en a szórt
burkolatú útpálya helyreállí�t ása zúzalék pótlással,
cementstabilizációs technológiával.
A kivitelező kiválasztására az önkormányzat
beszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a
felsőörsi székhelyű DATISPED Kft. lett.
A kivitelezési munkák
befejezési határideje: 2019.

szeptember 30. Esetleges
kérdéseikkel,
észrevételeikkel a kivitelezőhöz
a 30/9867261-as, vagy
a műszaki ellenőrhöz a
30/9895794-es telefonszámon fordulhatnak.
A kivitelezési munkák
idején kérjük a Kishegyi
úton érintett ingatlantulajdonosok megértését, türelmét és együttműködését!
Ferenczy Gáborné
polgármester

Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület

Megkezdődtek a Kishegyi út helyreállítási munkái
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Kertben nyíló művészet – kiállítás, filmvetítés, koncertek Lovason
Varázslatos környezet, és a kortárs képzőművészet
nagyjai és a jövő reménységeinek alkotásai fogadták a
szép számú érdeklődőt a Nagy Gyula Galériában. A községben először rendezték meg a Resident Art Gartent.
A vendégeket Ferenczy
Gáborné polgármester köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy Lovas először ad
otthont egy nem mindennapos kiállí�t ásnak, és augusztus 20-ig számos kulturális
eseménynek.
Különösen
öröm az számára, hogy a
rendezvény megszólí�t ja a
fiatalokat, nevezetesen az
Y és Z generációt, egyben
megköszönte Nagy Máriának, a Galéria tulajdonosának, hogy helyet biztosí�tott
az eseménynek.
Mészáros Zoltán, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
ügyvezetője
elmondta,
hogy örül ennek az újfajta

kezdeményezésnek. Igaz,
hogy tavaly Veszprém nyerte meg, hogy 2023-ban Európa kulturális fővárosa
lesz, de szeretnék bevonni
a bakonyi és balatoni településeket is, jó példa erre
Lovas, amely fantasztikus
adottságokkal rendelkezik.
A szervezőknek kitartást,
lendületet, hitet és további
jó munkát kí�vánt, egyben
biztosí�totta őket, hogy nyitottak mindenben, szí�vesen
felkarolják az ilyen és ehhez
hasonló jellegű kezdeményezéseket. Bí�zik abban,
hogy a Veszprém megyei
kétszáztizenkét település
közül minél többen csatlakoznak hozzájuk.

Schneller János művészettörténész kiemelte, hogy
a céljuk, a kortárs képzőművészet minél szélesebb
körben való bemutatása és
megismertetése a közönséggel. Közel ötven művész
több mint 200 alkotása látható és megvásárolható. A
kiállí�t ás, mint művészeti
vásár, új platformot teremt
a kortárs művek elérhető
áron való megvásárlására.
Ezzel nem csak a fiatal művészek indulását segí�t ik,
de a fiatal műkedvelők és
vásárlók számára is lehetőséget teremtenek az „art
world”-be való belépésre.
„Fedezd fel a kortárs művészetet” cí�mmel mindenkit
várnak Lovasra, augusztus
20-ig hétfő kivételével, minden nap 15-22 óráig. A tárlat ingyenesen látogatható.

Egyben megköszönte Bánki
Á� kos festőművész támogatását és segí�t ségét, mert az
esemény nélküle nem valósulhatott volna meg. Festmény, szobor, fotográfia és
grafika – valamennyi műfaj
izgalmas kavalkádja várja a
látogatókat. Ahogy mondani szokták: a grafika a gyűjtés előszobája. A vásáron
a festmények mellett nagy
számban találhatóak grafikai munkák, giclée nyomat,
szitanyomat, litográfia és
fametszet. Közös bennük,
hogy mindegyik szignált,
számozott, azaz egyedi példány. A kiállí�t áson kí�v ül
zenei, irodalmi és filmes találkozóval is megismerkedhetnek az érdeklődők.
Szendi Péter

