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Ismét választottunk
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő választópol-
gárok száma 404 fő volt, ebből 238-an jelentek meg, mely 
58.91 %-os részvételi aránynak felel meg. A két érvénytelen 
szavazat mellett az állampolgárok az alábbiak szerint vok-
soltak a pártokra.
• FIDESZ-KDNP 137 szavazat (58.05 %)
• MOMENTUM 25 szavazat (10.59 %)
• DK 24 szavazat (10.17 %)
• MI HAZA� NK 18 szavazat (7.63 %)
• JOBBIK 15 szavazat (6.36 %)
• MSZP-PA� RBESZE� D 6 szavazat (2.54 %)
• LMP 5 szavazat (2.12 %)
• MKKP 5 szavazat (2.12 %)
• MUNKA� SPA� RT 1 szavazat (0.42 %)
A választáson kirí�vó esemény nem történt, minden zökke-
nőmentesen lezajlott május 26-án 6 és 19 óra között. Lovas 
Község O� nkormányzata köszönetet szeretne mondani a Vá-
lasztási Bizottság tagjainak a lelkiismeretes munkáért. 

Szendi Péter

Ingatlantulajdonosok
figyelmébe!

Felhí�vjuk Lovas községben ingatlantulajdon-
nal rendelkezők figyelmét, hogy
• az ingatlantulajdonosok kötelessége gon-
doskodni az ingatlan előtti járdaszakasz 
(járda hiányában egy méter széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület), a járdaszakasz 
melletti nyí�lt árok és ennek műtárgyai tisz-
tán tartásáról, a csapadékví�z zavartalan le-
folyását akadályozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolí�tásáról. 
• Lovas közigazgatási területén kerti hulla-
dékot (falombot, gallyat, hulladékot, egyéb 
éghető anyagot) égetni július 1- augusztus 
20-ig tilos!
• A szálláshely-szolgáltatási tevékeny-
séget annak megkezdése előtt be kell je-
lenteni a jegyzőnek. A bejelentéshez hasz-
nálható nyomtatvány a www.lovas.hu/
önkormányzatihivatal/Nyomtatványok kö-
zött található. A bejelentési és üzemelteté-
si követelményeket tartalmazó tájékoztató 
szintén elérhető a honlapon az önkormány-
zat/egyéb dokumentumok között. 
• A szálláshely szolgáltatóknak, mint az 
adóbeszedésre kötelezettnek az idegenfor-
galmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 
tizenötödik napjáig kell adóbevallást be-
nyújtani az önkormányzati adóhatósághoz. 
Az idegenforgalmi adó mértéke szemé-
lyenként és vendég éjszakánként: 400 Fo-
rint/fő/éj. A beszedett adót az önkormányzat 
11748083-15428969-03090000 számú szám-
lájára kell befizetni. 

Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége

Köszönetnyilvánítás
Társadalmi munkában elkészült a Millenniumi Parkban 

lévő gyalogos fahí�d, ami az idők során életveszélyessé vált. 
Tóth Tibor és Tóth Gábor lovasi lakosoknak köszönjük a 
munkáját a hí�d újraépí�tésében, illetve Simon Lászlónak, 
aki teherautójával elhozta a faanyagot.

Rotter A� dámnak a Rotter kertészet tulajdonosának a 
villanyoszlopokra felajánlott gyönyörű futómuskátlikért 
tartozunk köszönettel, hogy hozzájárult településünk szé-
pí�téséhez. Június 13-án járt lovason a Virágos Magyaror-
szág zsűrije, hogy körbejárja a települést. A virágágyások 
rendbetételéhez Sárdi Máté falugondnok a Malomvölgy 
Nyugdí�jasklub tagjaitól kért segí�tséget, melyet ezúton há-
lásan köszönünk.

Ferenczy Gáborné
polgármester
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Egy hivatalos verse-
nyen való induláshoz ló-
val, lovassal és a verseny 
szervezésével szemben 
is komoly követelményei 
vannak a Magyar Lovas 
Szövetségnek. Ezért szü-
letett meg a gondolat, 
hogy szervezzünk egy 
teljes mértékben ver-
senykörülmények között 
megrendezett edzést, 
amelyen bárki kipróbál-
hatja, hogy készen áll-e 
egy magasabb szintű hi-
vatalos versenyre, és ösz-
szemérheti tudását a kör-
nyékbeli lovas barátaival. 

A hobbilovasok kihí�vást 
találtak benne és évről 
évre készültek megmé-
rettetni magukat. Ezen 
felbuzdulva egyre több 
faluban rendeztek hason-
ló nyilvános edzést vagy 
amatőr versenyt dí�jugra-
tásban és fogathajtásban 
is. A vadászlovaglások 
is rendszeressé váltak, 
például Nagyvázsony-
ban és Nemesvámoson, 
amelyek szintén a lovas 
közösséget összeková-
csoló események, viszont 
feltételeznek egy haladó 
szintű lovastudást. Aztán 

néhány éve a résztvevők 
száma csökkeni kezdett, 
és a lelkes szervezőknek 
érthető módon elment a 
kedvük. Ez mára odáig fa-
jult, hogy vadászlovaglás 
egyáltalán nincs és nyil-
vános edzés vagy amatőr 
verseny is számos faluban 
megszűnt, pedig egyre 
nagyobb divat lovagolni. 
Szaporodnak a lovardák 
a nagyobb városok és a 
Balaton környékén, egyre 
több hobbilovas enged-
heti meg magának, hogy 
saját lovat tartson.

Akkor mik lehetnek a 
hanyatlás okai? Sajnos 
nem az, hogy a lovasok 
tudása és felkészültsé-
ge annyit javult, hogy 
mindenki nagyobb ka-
tegóriájú regionális ver-
senyre készül. Inkább 
az az érzésem, hogy még 
egy alacsonyabb szin-
tű megmérettetést sem 
mernek vállalni. De mi-
nek is vállaljon az ember 
egy olyan erőpróbát, ami 
mérhető, ami közben fel-
szí�nre kerülhetnek a hi-
ányosságai, gyengeségei, 
jól szerepelni pedig csak 
kitartatással és erőlkö-
déssel lehet. Hiszen egy 
idővonalra feltöltött „lo-
vacskázós” kép is bőven 

elég, hogy sokan megdi-
csérjék őket és irigyked-
jenek rájuk. A lovardák 
oktatóinak is egysze-
rűbb és kényelmesebb, 
ha a gyerekeket nem kell 
versenyekre cipelni, ha-
nem elég egy rózsaszí�n-
be öltöztetett lovacska 
mellett lefotózni.

A fogathajtó verse-
nyeken még rosszabb a 
helyzet, elvétve találko-
zunk 40 év alatti hajtó-
val. Más sportágakban 
is van némi tapasztala-
tom, szinte mindegyik-
ben megfigyelhető ez a 
tendencia. Egyre alacso-
nyabbak az elvárások és 
egyre kevesebb az induló. 
A versenyek szervezői ne-
hezen találnak segí�tőket, 
az emberek elfoglaltak, 
érdektelenek vagy saját 
malmukra hajtják a vizet.

Lovason 18 éven ke-
resztül tartottunk pün-
kösdkor dí�jugrató és 
fogathajtó nyilvános 
edzést, az utóbbi három 
évben már csak pün-
kösdkor, és jóval keve-
sebb résztvevővel. Hogy 
mi lesz a folytatás az 
csak rajtunk, lovasokon 
és lovasiakon múlik.

Kiss Áron

Ismét megrendezték a lovasi díjugrató és
fogathajtó versenyt

Gondolatok a környék –de talán nemcsak a 
környék- lovas életéről a lovasi díjugrató és fo-
gathajtó nyilvános edzés kapcsán. A Lovas Egye-
sület Lovas 1999 óta rendez díjugrató nyilvános 
edzést Lovason. 
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Charlie és Sasvári Sándor is 
fellép a Lovasi napokon

Ismét megrendezik a polgármesterek-alpol-
gármesterek fogathajtó versenyét

Huszonegyedik alka-
lommal rendezik meg 
július 5-én és 6-án a 
méltán népszerű fa-
lunapokat, mely több 
száz embert vonzott az 
elmúlt években. Min-
den bizonnyal most sem 
lesz ez másképp, hiszen 
sztárfellépők és sokszí-
nű programok várják az 
érdeklődőket. 

Ahogy azt már megszok-
hattuk, a két napos ren-
dezvénysorozat a Nagy 
Gyula Galériában kezdő-
dik egy kiállí�tással, majd 
az események a Millen-
niumi Parkban folyta-
tódnak, ahol legelőször 
a Balatonfűzfői Hagyo-
mányőrző és Nosztalgia 
Táncklub lép fel. – Az 
ünnepélyes megnyitó 
után nagy örömünkre el-
fogadta a meghívásunkat 
Charlie, akinek nevéhez 
számtalan sláger fűződik. 
Az este utcabállal zárul, 
a Jolly Joker zenekarral. 
Másnap a bográcsban főtt 
és tárcsán sült ételek verse-
nyére kerül sor. A gyerekek 
nagy örömére lesz tűzol-

tó- és rendőrautó bemuta-
tó és népi fajátékok, a hűs 
fák árnyékában – kezdi a 
programok ismertetést 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester, aki örömét fejezte 
ki, hogy immáron hetedik 
alkalommal rendezik meg 
az országban egyedülálló 
polgármesterek-alpolgár-
mesterek fogathajtó ver-
senyét. 

A dolog érdekessége, 
hogy még senki nem védte 
meg a következő évben az 
első helyét. Erre idén Fáb-
ry Szabolcs Nagyvázsony 
polgármesterének lesz le-
hetősége, aki tavaly győze-
delmeskedett. A nem min-
dennapos verseny után 
lesz lehetőség kipróbálni 
a nemezelést és a fazekas-
mesterséget, majd az Alsó-
örsi Sirály Népdalkör után 
fellép Balatonfüred Város 
Fúvószenekara, majd a 
Fun Thomas Band, akik 
igényes zenéjükkel szóra-
koztatják a nagyérdeműt. 
Este pedig jön Sasvári Sán-
dor, megannyi örökzöld 
slágerrel és musicallel. A 
falunapok a Sasi Duó fellé-
pésével zárul. 

Szendi Péter

A Resident Art koráb-
ban fix galériás kiállí�tó-
térrel rendelkezett, ám 
2018 őszétől kortárs kép-
zőművészeti kiállí�táso-
kat és projekteket valósí�t 
meg, valamint kortárs 
képzőművészeti sétákat 
szervez, nem csak Buda-
pesten. A tavaly decembe-
ri Resident Art Fair – ka-
rácsonyi képzőművészeti 
vásáron több, mint 150 
fiatal és befutott alkotótól 
árultunk műalkotásokat. 
Célunk volt a fiatalokat 
és olyan műkedvelőket is 
megszólí�tani, akik a kor-
társ művészeti szcénában 
nem igazán jártasak, és 
korábban nem vásároltak 
kortárs műveket. 

A Nagy Gyula Művésze-
ti Alapí�tvánnyal együtt-
működve, idén első alka-
lommal, de hosszú távra 
tervezve a festői szépségű 
Lovas központjában ren-
dezzük meg a vásárt. Kül-
detésünknek tekintjük,  
hogy főként a fiatal, feltö-
rekvő, valamint néhány 
már ismert művész alko-
tásán keresztül közelebb 
hozzuk a kortárs képző-
művészetet azokhoz, akik 
nem ebben a szcénában 
aktí�vak, de érdeklődnek 
a mai tendenciák iránt. 
Emellett célunk a vizuális 
kultúra terjesztése, igé-
nyes, aktuális, a ma embe-
rének látásmódját és prob-
lémáira reflektáló művek 
eljuttatása az otthonokba 
is. A kezdeményezéssel 

szeretnénk élénkebbé 
tenni a varázslatos fekvé-
sű, a művészeknek régóta 
inspirációt adó régi római 
út menti hegyoldal vo-
nalának- Alsóörs- O� falu, 
Lovas, Paloznak, Csopak, 
Balatonarács- kulturális 
életét. A háromhetes vá-
sár 2019. augusztus 1-20-
ig látogatható, ünnepélyes 
megnyitója 3-án szomba-
ton 18 órakor lesz.

Ebben az időszakban 
több zenei, irodalmi és 
filmes találkozóval, első-
sorban képzőművészeti 
tárgyú filmekkel várjuk a 
helyieket, a környékbelie-
ket és az itt pihenőket. A 
kerti mozizás elsősorban 
képzőművészeti tárgyú 
filmeket tartogat, Ru-
ben O� stlund, A négyzet, 
vagy a tavaly bemutatott 
Milorad Kristic, Ruben 
Brant, a gyűjtő cí�mű egész 
estés animációja és a Til-
tott absztraktok, Bánki 
A� kos munkája is látható 
lesz. A fellépő vendégek 
közé várjuk mások mel-
lett Wahorn Andrást és 
bandáját, emellett DADA 
estre készülünk Menich-
Horváth Istvánnal.

Megköszönjük, ha mun-
kájával segí�ti a lovasi 
projekt elindí�tását: Inter-
jú lehetőséget ajánlunk 
Schneller János művészet-
történésszel. Telefonszá-
ma: + 36 30 590 53 27.

Szilléry Éva 
sajtókapcsolat:  

Szilléry Éva +36 20 828 1444

Resident Art Garden – Lovas
A Balaton vonzáskörzetében rendez nyári kiállítást 

és vásárt idén augusztusban három héten keresztül 
a budapesti Resident Art kortárs művészeti ügynök-
ség. A nyári art fair a 2018- as sikeres kiállítás és vá-
sár továbbgondolása, amely elsősorban a még kevés-
sé ismert Y és Z generációk munkáit vonultatja fel, de 
már befutott alkotók műveiből is válogat.
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Ví�z fogyasztása ese-
tén inkább az ásványvi-
zet helyezzük előtérbe, a 
sópótlás miatt. Ez persze 
nem csak a betegekre vo-
natkozik. Délelőtt 11 és 
délután 3 óra között, ha 
egy mód van rá, ne tar-
tózkodjunk a szabadban, 
ha okvetlenül szükséges, 
használjunk magas fak-
torszámú fényvédő kré-
met. Nem csak a leégéstől 
véd, hanem a napsugárzás 
más káros hatásától is.

Nagyon fontos a megfe-
lelő UV-szűrős napszem-
üveg használata, külö-
nösen ví�zparton, ahol a 
ví�zről visszaverődő fény 
még inkább károsí�thatja 

szemünket. Ne menjünk 
ví�zbe felhevült testtel, a 
nagy hőmérsékletkülönb-
ség akár szí�vmegállást is 
okozhat. E� trendünk álljon 
könnyen emészthető éte-
lekből, fogyasszunk sok 
zöldséget, gyümölcsöt, s 
inkább gyakran együnk 
keveset, mint egyszer so-
kat.

A lakást, házat nappal 
tartsuk zárva, éjszaka, 
hajnalban szellőztessünk, 
s vegyük fontolóra egy 
klí�maberendezés beépí�-
tését, mert hosszan tar-
tó kánikulában a falak is 
átmelegszenek, ilyenkor 
már éjszaka sem hűl ki 
rendesen.

Szabadtéri sporttevé-
kenységet inkább kora 
reggel vagy délután vé-
gezzünk, a fokozott izom-
munka nagy terhet ró a 
hőszabályozásra, hamar 
hőpangás alakulhat ki, 
ami eszméletvesztéshez 
vezethet.

Nyáron, nyár végén vi-
rágzik a legtöbb allergiát 
okozó növény, felkészül-
hetünk az allergiás tü-
netek fokozódására, erre 
gyógyszer már recept nél-
kül is kapható. Figyeljünk 
a darazsakra, méhekre, je-
lenlétükben viselkedjünk 
nyugodtan, ne ingereljük 
támadásra őket, csí�pés 
esetén, ha tudjuk, hogy 

érzékenyek vagyunk rá, 
forduljunk orvoshoz, vagy 
hí�vjunk mentőt!

Végezetül ne feledkez-
zünk meg az olyan ve-
szélyekről, mint a kullan-
csok! Már a strandon is ott 
vannak, de a parkokban, 
ligetekben is. Ha ilyen 
helyre szándékozunk 
menni, használjunk kul-
lancsriasztó krémet, vagy 
sprayt. Minden bajra van 
megoldás, de fontosabb a 
megelőzés, ne rontsuk el a 
nyaralást!

Szép nyarat kí�vánok 
Mindenkinek:

dr.Miklós Bardóczi 
háziorvos

Mire vigyázzunk nyáron?
E sorok írásakor már hőségriadó van érvényben, nagyon hirtelen jött a me-

leg, s bizonyos előrejelzések szerint az egész nyár ilyen forró lesz. Ez nagyon 
megterheli a keringési rendszert, aki ilyen betegségben szenved, magas vér-
nyomás, szívelégtelenség, annak különösen vigyáznia kell ilyenkor, ügyelni a 
megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásra, ami lehetőleg ne alkohol legyen, 
hanem víz, gyümölcslé vagy egyéb üdítő. 

Kedves Lovasiak!
Van szerencsém kijelenteni, hogy az elmúlt évek esőáz-

tatta, szélfútta, szabadtéri családi játékos délutánunkat, 
más néven és tematikával, de ugyanolyan lelkesedéssel és 
odaadással sikerült június 2-án megtartanunk. 

Az időjárás a rendezvény végére ugyan ismételten köz-
beszólt, de ezt a kisebb kellemetlenséget feledtette velünk 
a látvány és a tudat, hogy sok családnak sikerült egy újabb, 
szí�nvonalas eseményt létrehoznunk, ahol felhőtlenül szó-
rakozhattak.

A rendezvényen, az ételen és italon kí�vül, mindent in-
gyenesen igénybe lehetett venni, akár többször is, és aki 
jól akarta érezni magát az biztosan talált magának megfe-
lelő elfoglaltságot. Lehetett í�jászkodni, légvárazni, neme-
zelni, ostort csapkodni, tollasozni, focizni, pónin lovagolni, 
traktorozni és még sok minden mást is csinálni. Ez úton 
szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segí�tett a 
rendezvény lebonyolí�tásában.

Vellai János
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A hűvös, esős május után 
berobbant a nyár, rögtön 
30 fokokkal kezdve. Az 
ember még csak-csak tud 
tenni valamit a hőség el-
len, ha tud, strandol, ha 
nem, többször zuhanyzik, 
nyári szellős ruhákba öl-
tözik. 

Kutyáink, macskáink ezt 
nem tehetik meg, í�gy a gaz-
dikra vár a feladat, hogy elvi-
selhetővé tegyék számukra a 
kánikulát. Egyes hosszúsző-
rű állatoknál vagy azoknál, 
amelyek a téli vastag szőr-
takarótól nem teljesen tud-
nak megszabadulni, legjobb 
megoldás az állat szőrének 
nyí�rása vagy kozmetikussal 
való lenyí�ratása. Már házhoz 
hí�vható kozmetikusok is el-
érhetőek. Gondoskodni kell 
arról, hogy hideg ivóví�zhez 
állandóan hozzájuthasson ál-
latunk. Ha egyébként nem fél 
a ví�ztől, érdemes feláldozni 
egy régi nagy lavórt vagy ba-
bakádat, hogy fürödhessen, 
amikor akar. Macskáknál ez 
nem jön össze, ők „hivatalból” 
utálják a fürdést.

Az elhanyagolt, hosszú 
szőrtakaró miatt a bőr nem 
tud lélegezni és egyéb okok 
nélkül is képes befülledni, 
begyulladni. Az egyéb okok 
lehetnek még paraziták, gom-
bák, allergia. A nedvedző, 
gyulladt területeket pedig 
pillanatokon belül feltalálják 

a zöld hátú döglegyek, a szőr 
közé furakodva a gyulladá-
sos, felpuhult részekbe „oltva 
be” petéiket, melyekből 2 nap 
alatt lárvák (nyüvek) fejlőd-
nek ki és ezek már aktí�van 
haladnak tovább az izmok 
felé. A tulajdonos sokszor 
már csak ebben a szakasz-
ban észleli a bajt. Azonnal 
állatorvoshoz kell fordulni, 
mert a késlekedés az állat 
elhullását is okozhatja. Még 
ápolt szőrzetnél is előfordul-
hatnak ilyen esetek sebzések 
helyén vagy például tartó-
san hasmenéses állatoknál a 
végbél környéki, farok alatti 
területeken. Az idős, nehezen 
mozgó állatokon is gyakori a 
döglégy-támadás. 

Ha állatunk sétához szo-
kott, ne hagyjuk ki a mozgást, 
de reggel és estefelé sétáltas-
suk. Sokszor hallani, „ma is 
megvolt a 6-8 km-ünk.” Hát, 
30 Celsius fokban ne legyen 
annyi! Hiába nagyon sportos 
a gazdi, a kutyája nem biztos, 
hogy az. Nem í�rom le, melyik 
községben történt, de nekem 
az volt eddig a negatí�v ked-
vencem, amikor a gazdi bicik-
lin feszí�tett, kutyája meg tér-
dig lógó nyelvvel futott mel-
lette, ez volt a sétáltatás. Ha 
egy kutya nem tud elhúzódni 
a közvetlen napsütéstől ár-
nyékos, légmozgásos helyre, 
ugyanúgy kaphat napszúrást, 
hőgutát, mint az ember. A lán-

con tartott kutyákról nem is 
í�rok…

Elsősorban a lelógó fülű 
kutyáknál gyakori ilyenkor a 
külsőfül gyulladása. A hőség, 
a levegőtől való elzártság ki-
tűnő alkalom a baktériumok, 
gombák, atkák támadásának 
a fülben. A gyulladás, fájda-
lom viszonylag lassan ala-
kul ki (tünetei a fejrázás, az 
érintett fül sokszori véresre 
kaparása). Ha egyik percről a 
másikra alakulnak ki a fájdal-
mas tünetek, akkor toklász 
fülbe kerülésére kell gondol-
nunk. 

Ahogy az várható volt, a 
kullancsok is támadásba len-
dültek. Az ellenük való véde-
kezés nagyon fontos az ál-
taluk terjesztett betegségek 
megelőzésében (babesiosis, 
Lyme kór). Babesiosisra 
egyébként a lovak is fogéko-

nyak, de van külsőleg alkal-
mazható szer a kullancsok 
távoltartására.

Az esős tavasz után nagy 
szúnyoginvázióra kell számí�-
tani. Ezek egyes fajai kutyán, 
macskán a szí�vférgesség 
„beoltói” lehetnek, nyulaknál 
myxomatosis, lovaknál a nyu-
gat-ní�lusi láz ví�rusa kerülhet 
az állatok szervezetébe. Saj-
nos a nyugat-ní�lusi láz ví�rusa 
az embert is megbetegí�theti. 
A legfontosabb minden eset-
ben a kártevők távoltartá-
sa állatunktól. A megfelelő 
szerek kiválasztása előtt 
mindenképpen konzultációt 
javaslok a kezelő állatorvos-
sal az internet böngészése 
helyett, mert itt túl sok infor-
máció van jelen, aminek 30-
40%-a igaz, a többi nem.

Dr. Tarnai Dezső, 
állatorvos

Állatorvosi tanácsok a nyári időszakra

Magyar Hősök Napja – megemlékezés Lovason
A Kárpát-medence 

számtalan településéhez 
honlóan május utolsó 
vasárnapján, a Magyar 
Hősök Emlékünnepén 
Lovason is megemlékez-
tünk az I. és a II. világhá-
ború egykori lovasi ka-
tonáiról, akik a harcte-
reken életüket áldozták 
Magyarországért.

A II. világháborús emlék-
műnél Pintér Zselyke Ida 
1. osztályos tanuló Blaskó 

Mária: Hősök emléke cí�mű 
versét adta elő, majd Fő-
tisztelendő vitéz Ajtós Jó-
zsef László prépost, kerüle-
ti esperes, lovasi plébános 
mondott emlékbeszédet. 
Megemlékezésében többek 
között kitért arra, hogy ka-
tonáink hősök voltak, akik 
legdrágább kincsük, az éle-
tük feláldozásával váltották 
meg Magyarországot és a 
keresztény Európát. A hősök 
iránti tiszteletadás jegyé-
ben Pintér Huba Csanád 4. 
osztályos tanuló Pohárnok 

Jenő: A magyar zászló cí�mű 
versét mondta el.

Az I. és a II. világháborús 
lovasi hősök emlékműveinél 
Lovas Község O� nkormányza-
ta nevében Ferenczy Gábor-
né polgármester és Volford-
Hull Zita alpolgármester, a 
Magyar Vidék Országos 56-
os Szervezet és a Történelmi 
Vitézi Rend képviseletében 
vitéz Pintér Kornél orszá-
gos elnök, észak-dunántúli 
törzskapitány és gyermekei 
koszorúztak, a II. világhá-
borús emlékműnél Simon 

László helyezett el koszorút 
nagybátyjára, néhai Fejes 
Gyulára emlékezve.

A megemlékezés végén a 
jelenlévők közösen imád-
koztak a magyar hősökért, 
majd a Magyar Hősök előt-
ti tiszteletadás a Szűz Má-
ria Szent Neve tiszteletére 
szentelt XIII. századi Római 
Katolikus Templomban fe-
jeződött be, ahol vitéz Ajtós 
József László prépost kerü-
leti esperes, plébános szent-
misét mutatott be. 

vitéz Pintér Kornél
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Jó napot kívánok! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Áldás Békesség!

Köszöntöm a Tanulóifjúságot, Szülőket, Rokonokat 
és munkatársaimat.

Két dolog miatt öltöztünk 
ma ünneplőbe. Az egyik, 
hogy egy kis időre búcsút 
vegyünk egymástól, a másik, 
hogy bezárjuk és értékeljük 
az elmúlt tanévet. Ezt a na-
pot egyforma lelkesedéssel 
várjak tanárok és diákok. Ne-
kem mindig különös élmény 
tanévet zárni, hisz alig alud-
tunk néhányat a szeptembe-
ri első csengőszó óta, máris 
itt szorong 135 rakoncátlan, 
szeretetreméltó diák és mind 
egyetlen mondatra vár. Már 
csak pár perc türelmeteket 
kérem ehhez, előtte végez-
zünk egy rövid számvetést.

Egy év, egy a hétből ismét 
lezárul. 7 éve vagyunk re-
formátus iskola. A Bibliában 
több példát is találhatunk 
arra, amikor a hetes szám a 
teljesség gondolatát hordoz-
za. A kártyában a piros he-
tes mindent visz. U� gy érzem, 
hét évvel ezelőtt mi is piros 
hetest húztunk, amikor egy-
házi iskola lettünk. Mindent 
ugyan nem vittünk, de az ok-
tatás feltételei ezáltal jobbak 
lettek intézményünkben.

Az eredményesség méré-
sére különböző mérőeszkö-
zök, mérési szabályok állnak 
rendelkezésre. Ezek lehetnek 
objektí�vek és szubjektí�vek, 
lehetnek benne hibaszázalé-
kok is. Vannak olyan terüle-
tek, melyek mércéje a józan 
megí�télés. A tanév során ta-
nulóink döntő többsége jól 
teljesí�tett.

Tanulóink számos tanul-
mányi versenyen bizonyí�t-
hatták felkészültségüket. 
Bendegúz Tudásbajnokság, 
Cholnoky Alapműveleti 
Verseny, Bem Matematika 
Verseny, Zrí�nyi Matematika 
Verseny, Biblia Ismereti Ve-
télkedő, Közlekedésbizton-
sági Verseny, énekversenyek, 
szavaló- és olvasóversenyek. 
Az idei tanévben két témahé-
ten jeleskedtek tanulóink. Az 
országos kompetenciamérés 
eredményeire hosszú-hosz-
szú évek óta büszkék lehe-

tünk. Az elmúlt tanévben is 
folytatódott tehetségnevelő 
programunk, a Református 
EGYMI-vel közösen. Hogy ta-
nulóink eredményesen í�rják 
meg a központi felvételit, elő-
készí�tőt szerveztünk mate-
matikából és magyar nyelv-
ből. A pályaválasztási eljárás 
sikeresen lezárult, mind a 31 
tanulónk az általa választott 
iskolatí�pusban tanul tovább. 
A pedagógiai programunkat 
módosí�tottuk, az alsó tago-
zaton néptáncoktatással bő-
vült az iskola által nyújtott 
ismeretek köre.

Elfogadtuk és megvalósí�-
tottunk egy olyan éves mun-
katervet, amelyre büszkék 
lehetünk, a mit, miért és ho-
gyan kérdésekre próbáltunk 
válaszokat adni. A fő célunk 
az volt, hogy minden évben, 
amit egy alapiskolának, alap-
ismeretekből át kell adni, azt 
a lehető legjobb minőségben 
biztosí�tsuk. Ezt a pontos óra-
kezdésekkel, a lehető legjobb 
tankönyvekkel, szakkörök-
kel, valamennyi tantárgyat 
szakos tanári oktatással, 
tehetséggondozó progra-
mokkal tudtuk biztosí�tani. 
Igyekeztünk keresztény szel-
lemben, de nem erőszakosan 
nevelni. A mi iskolánkban a 
vallást nem arra használjuk, 
hogy másokat elnyomjunk 
vagy megtérí�tsünk, hanem 
hogy lehetőséget adjunk az 
Istennel való találkozásra, a 
hitélet gyakorlására. Az idei 
évben valamennyi tanter-
münkbe a tanulók és a peda-
gógusok által elfogadott egy-
házi idézetek kerültek, me-
lyek tanulságul szolgálnak a 
mindennapi életünkre is.

A sportélet területén meg-
emlí�tem a Bozsik focisták re-
mek helytállását. A kézilab-
dában, az egész éves verseny-
sorozatban két csapatunk 
jeleskedett. Részt vettünk 
nemzetközi tornán Szerbiá-
ban, ahol második helyezést 
értünk el. A református is-
kolák országos döntőjén a 

III. helyezést értünk el. A 7-8. 
osztályos fiúk bejutottak az 
országos diákolimpia döntő-
jébe, ahol az ország legjobb 
8 csapata vehet részt. A ké-
zilabdázók sok-sok áldozatot 
hoztak a sikerért, legtöbbjük 
becsületesen, lelkiismerete-
sen végezte a saját maga által 
vállalt többletet, de akadtak 
U14-es kézilabdások, akik 
könnyűnek találtattak az 
év során. Itt köszönöm meg 
Brandt Tamás tanár úrnak 
és a kézilabdás szülőknek az 
egész éves segí�tséget, bizta-
tást. Alsós tanulóinkat szer-
vezetten vittük úszásokta-
tásra azért, hogy a 4. osztály 
végére minél többen megta-
nuljanak úszni.

Rendezvényeinkre büsz-
kék vagyunk. Elsőként a 
Szülők napját emlí�tem. Jó 
volt alsóörsi diáknak és jó 
volt alsóörsi diák szülőjének 
lenni. Emlékezetes Március 
15-i, karácsonyi és Márton 
napi műsort adtak tanulóink. 
A farsangi mulatságon jól 
érezték magukat a gyerekek. 
A családi istentiszteleteket, 
valamint a lelki napokat a 
hitélet gyakorlására, a csalá-
dok összetartására tartottuk 
meg. A magyar kultúra nap-
ján olyan műsorral örven-
deztettük meg önmagunkat 
és a nézőket, ami Oscar dí�jat 
érdemelt. 

Azért gondozzuk szor-
galmasan a művészeti cso-
portjainkat, hogy tanuló-
ink sokoldalú képzésben 
részesülhessenek. O� röm 
volt a néptáncosok szülők 
napi műsorát megtekinteni. 
Néma csendben hallgattuk 
a furulyavizsga szereplőit, 
ámulattal tekintettük meg a 
Művelődési Házban a képző-
művészeti szakkör kiállí�tá-
sát. Megemlí�tem énekkarunk 
rendszeres, nélkülözhetetlen 
szerepléseit. A község egye-
düli iskolájaként sok helyen 
álltuk a sarat egész évben. 
Köszönet érte a munkatár-
saimnak, a tanulóknak és az 

iskola valamennyi dolgozójá-
nak. Megí�télésem szerint sze-
rencsés az a gyermek, aki az 
alsóörsi iskolában tanulhat. 
Akár itt született, akár ké-
sőbb költözött ide. Személyi 
és tárgyi feltételeink, okta-
tási eredményeink ugyanis 
jóval az országos átlag felet-
tiek.

Köszönöm a szülők bizal-
mát, biztatását, a kalandpar-
ki, farsangi és egyéb esemé-
nyekhez ötleteiket és támo-
gatásukat. Azt a kevés észre-
vételt, bí�rálatot is köszönöm, 
amit általában udvariasan 
jeleztek felénk. E� s külön kö-
szönöm a Tiszteletes U� rnak, 
a Polgármester úrnak és az 
Alpolgármester úrnak, hogy 
támogatták iskolánkat. Min-
dig számí�thattunk rájuk és 
ők is számí�thattak ránk.

Kedves első osztályosok!
Gratulálok nektek, szüle-

iteknek és Tünde néninek a 
tanév során nyújtott teljesí�t-
ményetekhez. U� gyesen dol-
goztatok egész évben, mind-
annyiunk örömére.

Kedves Gyerekek!
Az iskola diákságának tisz-

telettel jelentem, kicsenget-
tek, az 2018/2019-es tanév 
véget ért. A nyárra kí�vánok 
jó táborozást, jó pihenést. A 
tanévet bezárom, viszont-
látásra a 2019. szeptember 
1-jei tanévnyitón.

Mészáros Károly 
iskolaigazgató

Tanévzáró 2019.
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XXI. Lovasi Napok   
2019. július 5 - 6.  

  
Helyszínek:  

Lovasi Millenniumi Park és Lovasi Nagy Gyula Galéria 

Július 5. (péntek) 

9.00 óra:    Bográcsban főtt és tárcsán sült ételek versenye a Millenniumi Parkban.  
Nevezés a helyszínen vagy a www.lovasinapok.hu weboldalon a „Versenyek” 
menüpont alatt.  

10.00 – 13.00 óráig:   Tűzoltó- és rendőrautó bemutató gyermekeknek, felnőtteknek 

13.00 - 19.00 óráig:  Gyermekeknek játszóház és népi játékok a „Gyermekparadicsomban” 

14.00 óra:   Főzőverseny eredményhirdetése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

Július 6. (szombat) 

18.00 óra:   Fenyvesi Ottó „Fragmentumok tükröződése” című kiállítása a Lovasi 
Nagy Gyula Galériában  

19.00 óra:   Balatonfűzfői Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub fellépése  
a Millenniumi Park nagyszínpadán   

19.30 óra:   XXI. Lovasi Napok rendezvénysorozat  
ünnepélyes megnyitója a Millenniumi Parkban  

20.00 óra:   Charlie fellépése a nagyszínpadon   

21.00 órától:   Utcabál a Tony Joker Band együttessel Charlie 
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14.30 óra:   Polgármesterek-alpolgármesterek fogathajtó versenye a lovas 
akadálypályán  

15.00-17.00 óráig:   Pónilovaglás a Millenniumi Parkban.  Jelentkezés Nagy Zsanettnél  

15:00-18:00 óráig:  Nemezelés gyermekeknek, felnőtteknek 

16.00-18.00 óráig:    Fazekas  mesterség bemutató, nemcsak gyerekeknek  
Nagy Lászlóné Pannival a Gyermekparadicsomban.  
Az érdeklődők megismerkedhetnek a fazekasmesterséggel, melyet ki is 
próbálhatnak   
 

 Kosárfonó kézművesfoglalkozás 

17.00 óra:  Alsóörs Sirály Népdalkör fellépése a nagyszínpadon  

17:30 óra:  Balatonfüred Városi Fúvószenekarának fellépése  
a nagyszínpadon  

18.30 óra:   Fun Thomas Band zenekar koncertje a nagyszínpadon  

20.00 óra:   Sasvári Sándor fellépése a nagyszínpadon   

21.00 óra:   Utcabál a Sasi Duóval a nagyszínpadon  

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
Szervező: Lovas Község Önkormányzata 

Kapcsolattartó: Magócsi Andrea 20-971-0749 és 87-575-083.  
E-mail: konyvtar@lovas.hu  |  www.lovasinapok.hu és www.lovas.hu 

A két nap során árusok, borosgazdák és vendéglátósok várják szeretettel az érdeklődőket a Millenniumi Parkban: 
-  Grillkirály  -  Csiszár Családi Pince  -  Sarok Borozó  -  Óriáspalacsinta  -  Szörpök, lekvárok  -  Aszalt gyümölcsök  - 

Ezúton is köszönjük támogatónknak, segítőinknek, hogy hozzájárulnak  
a rendezvény létrejöttéhez, őket a honlapunkon tekinthetik meg. 

Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk ! 

Főbb támogatóink: 
Lovas Község 

Önkormányzata 
Paloznak Község 
Önkormányzata 

Alsóörs Község 
Önkormányzata 

Sasvári Sándor 


