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Továbbra is aktívan működik
Lovason a Polgárőrség

Beszélgetés Simon Róbert elnökkel
Húsz évig irányította a 

helyi polgárőrséget Szűcs 
József, aki 2018 decembe-
rében az elnökségi ülésen 
lemondott. A váltás saját 
döntése volt, korára és el-
foglaltságára való tekintet-
tel. A Polgárőrség vezetője 
Simon Róbert lett. 

– Egyesületünk a 2019-es 
évnek már az új vezetőséggel 
vágott bele a munkába. Szűcs 
József munkáját én vettem át, 
Sárdi Máté alelnök és Kovács 
Károly elnökségi tag segítsé-
gével. Itt szeretném megkö-
szönni Szűcs József áldozatos 
munkáját, aki létrehozta az 
egyesületet és húsz évig, időt és 
energiát nem sajnálva vezet-
te – kezdi Simon Róbert, aki 
szerint a szervezet munkájára 
mindig számí�thatott az ön-
kormányzat a különféle ese-
ményeken. Ilyen volt például 
a falunapok, a Lovasi esték, 
illetve a nemzeti ünnepeken 
való részvétel. 

Lovason évről évre csökken 
a bűnesetek száma, ez nyil-
vánvalóan betudható annak, 

hogy aktí�van működik a pol-
gárőrség. Mindig is jó kapcso-
latot tartottak a rendőrséggel, 
kezdetben az almádi körzet-
hez tartoztak, most pedig a 
füredihez. Az elmúlt évek so-
rán sikerült több fejlesztést is 
maguk mögött tudniuk. Vásá-
roltak kerékpárokat, egyen-
ruhákat, olyanokat is, amelye-
ket télen is tudnak használni. 
Drónt is vettek, az üzemelte-
tésével kapcsolatban jelenleg 
is gyűjtik a tapasztalatokat a 
célszerű használathoz.

- Alapfeladatunknak eleget 
téve tavaly is biztosítottuk az 
önkormányzat rendezvénye-
it, ünnepségeit. Részt vettünk 
a „külterületek biztonsága 
környezetünk védelme” prog-
ramban, amihez egyesületünk 
50 ezer forint támogatásban 
részesült. Ebből az összeg-
ből 6 darab esőkabátot és 7 
darab figyelemfelhí�vó táblát 
vásároltunk, „Községünkben 
polgárőrség működik felirat-
tal”, amit a külterületi utak 
elején helyeztünk el – folytatja 
tovább Róbert, majd hangsú-
lyozza, hogy közel 3 ezer órát 
töltöttek járőrszolgálatban 
kül- és belterületen egyaránt. 
Rendszeresen részt vesznek 
a havi járási koordinációs 
értekezleten, amit a Balatont-
füredi Rendőrkapitányságon 
tartanak. Tavaly az egyesület 
három új taggal bővült, í�gy 
létszámuk 19 fő. Az önkor-
mányzattól a 2019-es évre 
50 ezer forint támogatást 
kaptak, amit működési célra 
fordí�tottak.  – A támogatást 
köszönöm az egyesület nevé-

ben.  Az Országos Polgárőr 
Szövetség pályázatán kétszer 
132 ezer forint támogatásban 
részesültünk, amit formaru-
hára költöttünk. Az adó 1%-a 
felajánlásból közel 95 ezer fo-
rint folyt be. A támogatások 
összege az előző évhez képest 
nőtt, ami azt jelenti, hogy az 
emberek továbbra is bíznak 
a polgárőrök munkájában. 
Polgárőreink a feladatukat to-
vábbra is szabadidejükben lát-
ják el felelősségteljesen. Tavaly 
is megszerveztük az életmentő 
és egészségügyi ismétlő fog-
lalkozást, amin a településről 
bárki részt vehetett. Szeret-
ném megköszönni azoknak a 
szervezeteknek és embereknek 
a segítségét, akik bármilyen 
formában támogatták egye-
sületünket – zárta szavait Si-
mon Róbert, aki reméli, hogy 
tovább csökken a bűnesetek 
száma Lovason, ugyanakkor 
várják a fiatalok jelentkezését, 
hogy ők is aktí�van vegyék ki a 
részüket a falu életéből. 

Szendi Péter
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Pályázati felhívás
Lovas Község Ö� nkormányzata a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályá-
zatot hirdet könyvtáros és művelődésszervező munkakör 
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 óra.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8228 Lovas, Fő u. 8.
A munkakörbe tartozó feladatok: könyvtári szolgáltató hely 
működtetése, könyvtárosi feladatok ellátása, közösségi, köz-
művelődési rendezvények, programok szervezése és lebo-
nyolí�tása, egyéb közművelődési feladatok ellátása, közösségi 
szí�ntér működtetése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapí�tására és 
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadó-
ak.

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnáziumi végzettség
• felhasználói szintű MS Öffice alkalmazás
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• könyvtárosi, programszervezői szakmai tapasztalat
•  könyvtáros asszisztensi, közösségszervezői vagy művelő-

désszervezői szakképesí�tés
• Lovasi lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél
• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyí�tvány
•  pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a közösségi szí�n-

tér működtetéséhez szükséges szakirányú középfokú vég-
zettség megszerzését, 2020. december 31-ig a tanfolyamot 
elkezdni.

•  a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, továbbá

•  nyilatkozat arra vonatkozóan, a pályázó beleegyezik abba, hogy 

pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel, és
•  nyilatkozat arról, a pályázó kéri-e zárt képviselő-testületi 

ülés tartását a pályázat elbí�rálása tárgyalásakor.

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbí�rálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kií�rással kapcsolatosan további információt Fe-
renczy Gáborné polgármester nyújt a 20-329-1150-es tele-
fonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
•  Postai úton a pályázat Lovas Község Ö� nkormányzata cí�mére 

történő megküldésével. 8228 Lovas, Fő u. 8. Kérjük a borí�té-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosí�tó 
számot, valamint „Pályázat könyvtáros-művelődésszervező 
munkakör betöltésére” feliratot.

•  Elektronikus úton Ferenczy Gáborné polgármesternek cí�-
mezve az onkormanyzat@lovas.hu e-mail cí�mre.

• Személyesen: Veszprém megye, 8228 Lovas, Fő u. 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Lovas Község Ö� nkormányzat Képviselő-testü-
lete bí�rálja el. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek nyilvání�tsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kií�rás további közzétételének helye, ideje:
• Lovas község honlapja – 2020. január 15.
• az önkormányzat hirdetőtáblája – 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.lo-
vas.hu honlapon szerezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2020. január 15.

Lovas, 2020. január 10.

 Ferenczy Gáborné
 polgármester
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Forraltbor-főző versennyel köszöntötték
az új évet Lovason

Újévi pohárköszöntőt 
és forraltbor-főző ver-
senyt tartottak Lovason, 
idén kilenc csapat ne-
vezett, a győztes Kovács 
Zoltán csopaki lakos 
lett. A tizennyolcadik 
alkalommal megrende-
zett nem mindennapos 
rendezvényét az önkor-
mányzat és a Csopak 
Környéki Borút Egyesü-
let szervezte. 

A forraltbor-főző ver-
senyre sokan jöttek a kör-
nyező településekről is. 
Lovason 2002 óta rende-
zik meg az év első esemé-
nyét, melynek ötletgazdá-

ja Both Gábor volt. Idén 
kilenc csapat nevezett, de 
nemcsak Lovasról, hanem 
Alsóörsről, Csopakról, Fel-
sőörsről, Balatonalmádi-
ból és Nemesvámosról is. 
A győztes a csopaki Kovács 
Zoltán lett, megelőzve az 
alsóörsi önkormányzat 
csapatát, a képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára 
pedig a Lovasi Polgárőr-
ség állhatott. Idén két kö-
zönségdí�jas alakulat lett, 
a lovasi Csikász József, aki 
tavaly megnyerte a ver-
senyt, illetve az Almádi 
Bivalyos csapat. A jó han-
gulatról ebben az évben 

is Titz Tibor népi kikiáltó 
gondoskodott, aki tánc-
házba is invitálta az érdek-
lődőket.

Az újévi pohárköszöntőn 
a faluház nagytermében 
Ferenczy Gáborné pol-
gármester megköszönte a 
szervezők munkáját, egy-
ben visszatekintett az el-
múlt évre. Hangsúlyozta: 
legfontosabb az egészség, 
a békesség, az összetar-
tás, a hit, a remény, ha 
ezek megvannak, akkor 
már csak rajtunk múlik, 
hogy boldogan élhessünk. 
Csiszár Péter hegybí�ró, 
a zsűri elnöke hangsú-

lyozta, hogy a forralt bor 
alapanyaga elsősorban a 
fehérbor. A cukron kí�vül 
a kondérba citromhéjat, 
szegfűszeget és fahéjat 
kell tenni. Felhí�vták a csa-
patok figyelmét arra, hogy 
ne legyen túl fűszeres, 
maradjon meg a bornak a 
kellemes aromája. A zsűrit 
még Both Gábor borkeres-
kedő, a rendezvény megál-
modója és Englert Dezső a 
Balatonfüred-Csopak Bor-
vidék Hegyközségi Tanács 
elnöke alkotta. Az ese-
mény baráti beszélgetés-
sel és borozgatással zárult.

  Szendi Péter
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A Balaton Riviéra arcai:

Bácsi Gabi csipkéi

A kályhában vidáman 
pattog a tűz, az égő fa kel-
lemes illata messzire száll. 
Gabi népdalokat dúdol, mi-
alatt fürge keze csipkézi a 
tojásokat. A háza körül téli 
álomba merült szőlősker-
tek, fák, liget. A bokrokban 
madarak laknak, az udvaron 
tyúkok kapirgálnak, körü-
löttük kakas legyeskedik és 
ludak jelzik, ha ismeretlen 
bolyong a tájon. A távolban 
a Balaton ví�ztükre csillog. 
Ugye milyen idillikus? Ha-
marosan megvalósul. De 
ha behunyjuk a szemünket, 
máris látjuk, hiszen áll már 
a ház Lovason az Ady utca 
végében, arccal a Balaton 
felé fordulva.

Bácsi Gabriella ismert 
néptánc oktató és tojás-
csipkéző úgy tervezi, ha 
elkészül a háza, megnyitja 
a turisták előtt, hogy itt a 
műhelyében nyugodt körül-
mények között megnézhes-
sék, hogyan készülnek ezek 

a gyönyörű tojáscsodák, 
amelyek nem csak a húsvéti 
ünnepkört tehetik széppé, 
de a karácsonyt is, hiszen 
Gabi csengettyűt, mécsest, 
ékszertartót is készí�t a lúd, 
illetve strucctojásokból. 
Nem véletlenül nevezte 
munkáit lovasi faberzsének 
unokatestvére Zita. Valóban 
páratlanok. A kiállí�tótérben 
már sorakoznak az eladásra 
szánt munkák, í�gy látható, 
hogy szinte mindegyik da-
rab más, nincs két egyfor-
ma, az alapmotí�vumokat 
Gabi népművészeten és kí�-
nai porcelánfestésen edző-
dött fantáziája továbbfej-
leszti. Korábban Herenden 
a Porcelángyárban kí�nai 
festőként dolgozott, amí�g 
dinamikus természete nem 
röpí�tette tovább a néptánc 
oktatás felé.

„A népzene, néptánc, nép-
művészet és a népi kultúra 
tisztelete tölti meg az éle-
tem vidámsággal, öröm-

mel”- olvasható a webolda-
lán, amit el is mond minden 
látogatójának, de sokan 
tudják is róla, hiszen gyere-
kek sok-sok nemzedékével 
szerettette meg a néptáncot 
és a népdalokat a Balaton-

felvidéken, most is van ovis, 
alsó-, felső és ifjúsági néps-
tánc csoportja Balatonfüre-
den, Alsóörsön és Nemesvá-
moson is.

Gabi munkái is akár a 
népművészet, a dí�szí�tés el-
lenére egyszerűek, mert 
egyszerűen őszinte bennük 
a gondolat, az érzés. Har-
monikus személyiség az 
ember, aki festi és csipkézi. 
Bácsi Gabriella megőriza-
te magában és önzetlenül 
továbbadja azt a kincset, 
amit gyerekkorában a szü-
leitől kapott. A harmonikus 
életet, amiben helye van a 
növényeknek, állatoknak, a 
csendnek, a ví�ztükör szem-
lélésének, a kézművesség-
nek, a varrásnak, az ének-
nek, a táncnak, mindennek, 
amitől boldogabbak lehe-
tünk. „Mindkét nagyszülőm 
és szüleim udvara is nyüzs-
gött a háziállatoktól” – me-
séli. Neki is vannak háziál-
latai. A tojáscsipkézés ötlete 
is onnan származik, hogy 
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kezdenie kellett valamit a 
gyönyörű nagy fehér liba-
tojásokkal. Tévében látott 
valami hasonlót egy kí�nai 
kézművestől és akkor kézi 
graví�rozással ő is hozzálá-
tott a tojásdí�szí�téshez.

Annak ellenére, hogy min-
denütt, a vásárokban, nép-
művészeti rendezvényeken, 
ahol megjelenik a csipketo-
jásaival, sok csodálója akad, 
a gyűjtők még nem találták 
meg. Ami késik, nem múlik. 
Ha megnyí�lik Lovas és Alsó-
örs határában a kézműves 
műhelye a látogatók előtt, 
lesz még egy látványossága, 
még egy élménypontja a tu-
ristáknak a borospincéken, 

vendéglőkön, műemlékeken 
kí�vül.

Gabi munkái itt helyben 
is megvásárolhatók lesz-
nek. Ahhoz képest, hogy 
mennyi tudást, szépséget, 
fantáziát, ügyességet visz 
bele egy-egy munkába, 
amin esetenként több hó-
napon keresztül is dolgo-
zik– szinte bagóért. Ö�  is, 
akár sok más ember itt 
a Balaton Riviérán, félig-
meddig szerelemből dolgo-
zik, a boldogságért.

Bácsi Gabriella új belépő 
a Balaton Riviéra Turiszti-
kai Egyesületnél, ahol örül 
a hozzá hasonlók társasá-
gának. Azt mondja, jó hogy 

közösen lehet programokat 
szervezni, álmainkat, elképi-
zeléseinket megvalósí�tani. 
Minden olyasmit, ami jóles-

ne mindannyiunknak, ami 
kivonna bennünket a stresz-
szes világból.

Bartuc Gabriella

Betlehemes műsor
Az idei betlehemes mű-

sor több szempontból is 
különleges volt. Egyrészt 
jubileumi XX. alkalommal 
került megrendezésre, 
másrészt az időjárás mi-
att most először a faluház 
nagytermében lett meg-
tartva az ünnepi műsor.

Délelőtt az Ö� nkormányzat 
dolgozói karácsonyi dí�sz-
be öltöztették a termet az 
esti előadáshoz. A gyerekek 
délután háromkor kezdtek 
gyülekezni az utolsó próbá-
ra, és hogy beöltözzenek a 
szerepük szerinti jelmezbe. 

Délután öt órakor kezdő-
dött a betlehemes műsor. 
Az előadást alatt az éneke-
ket Tobak Ferenc kí�sérte 
dudán. A műsor után Fe -
renczy Gáborné polgármes-
ter asszony megköszönte 
a gyerekeknek az előadást 

és Márffyné Eredics EszE-
ternek a felkészí�tést, majd 
mindenkinek áldott békés 
karácsonyt kí�vánt.

A műsor folytatásaként 
az elmúlt 20 év betlehemes 
előadásaiból láthattunk 
egy félórás összefoglaló 
videót Varga János összeál-
lí�tásában. Az ünnepség hát-
ralévő részében Tóth János 
és a Polgárőrség jóvoltából 
forralt bort fogyaszthat-
tak a vendégek, amihez a 
polgárőrök még finom sült 
gesztenyét is kí�náltak. Az 
Ö� nkormányzat pedig for-
ró teával és finom pogá-
csával kedveskedett a kö-
zönségnek. Idén is voltak 
néhányan, akik mindezen 
felül otthonról hozott sa-
ját készí�tésű finomságokat 
kí�náltak. Hálás köszönet 
a gyerekeknek a szerep-
lésért, Márffyné Eredics 
Eszternek a felkészí�tésért, 
és mindenkinek, aki bármi-
lyen módon segí�tett abban, 
hogy jól sikerüljön az este.

 Magócsi Andrea
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„Szállást keres a Szent Család…”
Lovason

Advent időszakában Lovason is folytatódott a közel két 
évtizeddel ezelőtt felélesztett nép-hagyomány és ismét 
megrendezésre került a „Szállást keres a Szent Család” 
ájtatosság sorozatot.

A népi vallásosságban gyökeredző népszokás szerint 
kilenc kiválasztott család esténként egyik családi otthon-
ból a másikba viszi a templomban előzetesen megáldott 
Szent Család képet, amely előtt együtt imádkoznak és 
énekelnek. A befogadó család a Szentképet egy napig őrzi, 
otthonának középpontjában helyezi el, majd másnap át-
adja a következő családnak.  

2019. december 14-én Nesztinger Péter, 15-én Gerbel 
Ferencné, 16-án Fenyvesi Öttó, 17-én a Szűz Mária Szent 
Neve tiszteletére szentelt templom hí�vő közössége, 18-
án Mecsériné Róka Erzsébet, 19-én Márffy Bence, 20-án 
Magyar Pálné, 21-én vitéz Pintér Kornél, 22-én pedig 
Kemenes Dénes és családjaik fogadták be otthonaikba 
Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézus Krisztust, 
megemlékezve a Szent Család betlehemi szállás keresé-
séről.

vitéz Pintér Kornél

Horgász tudnivalók
Kevés olyan közösség 

van, amelyik úgy várja a 
tavaszt, mint a horgászok 
csapata. Bár néhány napra 
hártyányi jég fedte a Bala-
tont, a feltámadó déli szél 
ezt pár óra alatt felszag-
gatta, lehetőséget adva a 
horgászoknak a halak ke-
resésére.

Aki jól keres, az még halat 
is lelhet, hiszen a február 
eleji ragadozó tilalom előtt 
még jól fogható a csuka, a 
süllő, a kikötőkbe behúzódó 
keszegek és bodorkák most 
a horgászfogások elsődleges 
céljai. A 2020-as esztendő 
fontos, nem minden esetben 
pozití�v változásokat hozott 
a „néma bolondok” életé-
ben. Sajnos több területen 
is drágulással kell számolni 
annak, aki a január 31-én 
lejáró horgász engedélyeit 
meg szeretné újí�tani.

2020-tól az állami hor-
gászjegyek ára, a korábbi 
2.200 Ft-ról 3.300 Ft-ra drá-
gultak, jó hí�r, hogy a gyer-
mekeket és a 70 éven felüli-
eket csak a fogási napló 100 

Ft-os drágulása érinti. Jó hí�r 
az is, hogy az ezen okmá-
nyokból befolyó összeget az 
Agrár tárca 2019. januártól, 
a közfeladatok ellátását vég-
ző országos érdek képviseli 
szervezet (MÖHÖSZ) támo-
gatásán keresztül a horgász-
szervezetek, a horgászok 

használhatják fel.
Több mint 8 év után a Ba-

latoni területi jegyek árai 
is emelkedtek. A korábbi 
partmenti éves területi jegy 
(mely a horgászok által leg-
jobban kedvelt engedély-
forma) ára 26.000 Ft-ról 
30.000 Ft-ra változott. Pozi-

tí�vum azonban, hogy az éves 
kifogható 100 db-os nemes 
hal kvóta nem csökkent. A 
gyermek területi engedély 
ára itt sem változott, 1.500 
Ft-ért egész évben horgász-
hatnak a 14 év alatti gyer-
mekhorgászok.

A Balaton horgászví�z 
hasznosí�tója í�géri, hogy a 
magasabb összegű bevétel-
ből a haltelepí�tés volumenét 
is emelni fogják. A horgász-
egyesületekhez megérkez-
tek a 2020. évi okmányok, 
azok már kiválthatók a hor-
gászegyesületeknél. Nagyon 
fontos tudni azt is, hogy a 
2019. évi fogási naplókat 
február 28-ig kell eljuttatni 
a kiváltás helyére, annak, aki 
ezt elmulasztja 3.000 Ft-al 
kerül majd többe az ez évi 
állami horgászjegye. Várjuk 
együtt a mielőbbi tavaszi 
simogató napsugarakat, hor-
gásztársaimnak pedig kí�vá-
nom, hogy GÖ� RBU� LJÖ� N!!!

Balogh Tibor elnök
Balatoni

Horgászegyesületek
Szövetsége 
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A Don-kanyar
lovasi hőseire emlékeztek
2020.január 11-én a 

Szűz Mária Szent Neve 
tiszteletére szentelt XIII. 
századi lovasi Római Kato-
likus Templomban bemu-
tatott ünnepélyes szent-
misében is felidézték a 
Magyar Királyi 2. Honvéd 
Hadsereg 77 esztendővel 
ezelőtti doni tragédiáját. 
A keleti fronton vérüket 
áldozók rendkívüli bátor-
ságról tettek tanúbizony-
ságot, de a jelentős túlerőt 
1943.január 12-től már 
nem tudták feltartóztatni.

Szentbeszédében vitéz Aj-
tós József László c. prépost, 
kerületi esperes, plébános 
külön kiemelte magyar ka-
tona fiaink hatalmas áldo-
zatát, melyet a hátországban 
maradt szeretteikért hoztak. 
Arról elmélkedett, hogy a 
ma élőknek vajon mit jelent 
a Don-kanyar, a több ezer ki-
lométeres távolság, a fagy, a 
hideg? A szovjet megszállás 
után ugyanis hallgatni kellett 
a hazatérteknek, különben 
megbélyegzésben, üldözte-
tésben volt részük. A csalá-
dok nem emlékezhettek meg 
hősi halált halt szeretteikről, 
a kényszerű elhallgattatás és 

a néma gyász fátyla borult 
csonka magyar családok tí�-
zezreire. A történészek sem 
í�rhatták meg az igazságot, 
csu-pán a kommunista pro-
paganda ismételgethette a 
hazugságait. Sok házastárs 
és gyermek élete végéig vár-
ta, hogy egyszer belép az 
ajtón a drága férj, a szere-
tett édesapa. Az első hivata-
los állami megemlékezésre 
csak 1991.január 13-án a 
Hadtörténeti Intézetben ke-
rülhetett sor, melyen Antall 
József miniszterelnök em-
lékezett hőseinkre. Az egy-
házi méltóság megrendí�tő 
módon idézte fel egy isme-

retlen katona imáját, melyet 
halála után zubbonyának 
zsebében találtak meg: „Hal-
lom a riadót. Uram, mennem 
kell. Szeretlek Téged, ezt meg 
akartam mondani Neked. Ke-
mény harc lesz, ki tudja, hát-
ha ezen az éjszakán Hozzád 
érkezem.” Fontos feladatnak 
határozta meg a fiatal kor-
osztályok valós történelem-
szemléletének kialakí�tását, 
hiszen doni hőseink nem az 
orosz nép, hanem az Örosz-
országot is rabságban tartó 
és később hazánkat is leta-
roló ateista bolsevizmus el-
len küzdöttek. Azon ördögi 
eszme ellen, mely kolostoro-

kat gyújtott fel, templomo-
kat rombolt le, papok és hí�vő 
emberek százezreit végezte 
ki, vagy vetette rabságba, 
mert megvallották ortodox 
keresztény hitüket. Meg-
emlékezett továbbá annak 
101. gyászos évfordulójáról 
is, hogy Erdélyt kiszakí�tot-
ták a Magyar Királyságból 
és önkényesen Romániához 
csatolták, melyet a későbbi 
trianoni diktátum is meg-
erősí�tett.

A szentmise végén vitéz 
Ajtós József László c. pré-
post, kerületi esperes, plébá-
nos vezetésével a jelenlévők 
kivonultak a II. világháború 
helyi hőseinek emlékmű-
véhez, gyertyát gyújtottak, 
közösen imádkoztak a ma-
gyar hősökért, majd a Lovasi 
Római Katolikus Egy-ház-
község, a Történelmi Vitézi 
Rend és a Magyar Vidék Ör-
szágos 56-os Szervezet kép-
viselői elhelyezték a kegye-
let koszorúit. A Don-kanyar 
hősei előtti tiszteletadás a 
Himnusz és a Szózat közös 
eléneklésével zárult.

vitéz Pintér Kornél, 
Holczhauser János m.kir. 

szakaszvezető (1910-1943)           
unokája

Új könyvek a könyvtárban
Felnőtt könyvek:
Lisa Kleypas: Apja lánya
Nora Roberts: Sötét Örvények
Nora Roberts: Képmutatók
Frederick Forsyth: A Róka
Fábián Janka: A rózsalugas
Fábián Janka: Koszorúfonat
Bosnyák Viki: Klott Gatya 
Jason Matthews: A Kreml jelöltje
Anni Taylor: Végzetes játék
Bosnyák Viktória: Elképesztő!
Luke Allnutt: Miénk az ég
Kate Furnivall: Az olasz feleség

Stephen King: Csipkerózsikák
Michelle Marly: Edith Piaf és a szerelem 
dala
Sharon Maas: Az ültetvényes lánya
Bauer Barbara: Az élet hangja
Emily Gunnis: A lány a levélből
Debbie Macomber: Végül hazatalálsz
Umberto Eco: Óriások vállán: 
Milanesiana-előadások

Gyerekkönyvek:
Daysi Meadows: Simi karácsonyi kaland-
ja

Sejal Badani: A mesemondó titkai
Elmét vidító magyar népmesék
Jeff Kinney: Egy Ropi naplója: hóháború
Jeff Kinney: Egy Ropi naplója: kutya egy 
idő
Anne Ameling: 3-5-8 perces mesék Miku-
lásra és karácsonyra
Gryllus Vilmos: Félperces mondókák
Kilátás a világhálóra című kiadvány, 
amelyből a világháló használatáról 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

Magócsi Andrea
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Emléktábla a mártíromságot szenvedett
Varjas Géza emlékére

A Magyar Vidék Or-
szágos 56-os Szervezet 
és a Lovasi Reformtus 
Egyházközség 2020. 
január 31-én (pénte-
ken) 11.00 órakor em-
léktáblát avat Varjas 
Géza, a kommunista 
diktatúra áldozatává 
vált lovasi nagygazda 
emlékére utolsó lak-
helyén, a jelenlegi Fa-
luház (Lovas, Fő út 8.) 
homlokzatán. 

Varjas Géza 140 eszten-
dővel ezelőtt, 1880. feb-
ruár 1-én Varjas Gábor 
és Somogyi Eszter há-

zasságából született Lo-
vason, felmenői a lovasi 
régi temetőben nyugsza-
nak. Varjas Géza és fele-
sége Szűts Zsófia kiváló 
gazdák voltak, különö-
sen a szőlőtermesztés-
hez és a borászathoz 
értettek. Kiváló boraik-
kal sok borversenyt, ok-
levelet, érmet nyertek, 
külföldi vevők verseng-
tek a boraikért. Nemcsak 
magukra gondol tak, ha-
nem gazdatársaikra is, 
ezért megszervezték a 
Lovasi Polgári Gazda-
kört, melynek köszön-
hetően a helyi nagygaz-

dák a termelésben és 
az értékesí�tés ben egy-
aránt előnyösebb hely-
zetbe kerültek verseny-
társaikkal szemben. Hí�vő 
emberek voltak, jelentős 
támogatói a Reformá-
tus Egyháznak. Varjas 
Géza évtizedekig a helyi 
gyülekezet presbitere, 
1935-től az Örszágos 
Református Presbiteri 
Szövetség nagyválaszt-
mányának tagja volt. A 
kommunista diktatúra 
alatt feleségével együtt 
kuláklistára kerültek 
és a falu többi üldözött 
gazdájával együtt elkez-
dődött a megnyomorí�tá-
suk. Amikor arra akarták 
kényszerí�teni, hogy a 
már amúgy is tönkretett 

gazdaságának értékét 
sokszorosan meghala-
dó összegben jegyezzen 
bé kekölcsönt, akkor azt 
megtagadta. Az A� llam-
védelmi Hatóság letar-
tóztatta, a súlyos bántal-
mazásokba és sérülések-
be 1952. október 20-án 
belehalt. A régi temető 
családi sí�rboltjában he-
lyezték örök nyuga-
lomra. Ezután a családját 
kilakoltatták, mindenü-
ket államosí�tották és el-
üldözték őket Lovasról. 

Lovason többek között 
a jelenlegi Faluház, az 
egykori Ö� voda, il letve a 
Kultúrház középületei 
álltak a tulajdonában.

vitéz Pintér Kornél

MEGHÍVÓ
A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet

és a Lovasi Református Egyházközség tisztelettel meghívja
Önt és szeretteit

Varjas Géza (1880-1952)
a kommunista diktatúra áldozatává vált

lovasi nagygazda emléktáblájának avatására
2020. január 31-én (pénteken) 11.00 órára

a lovasi Faluházhoz. (Lovas, Fő út 8.)

A megemlékezés rendje:
11.00  Himnusz

A megjelenteket köszönti:
PINTÉR KORNÉL

Magyar Vidék Országos
56-os Szervezet
országos elnöke

Emlékbeszédet mond és az 
emléktáblát leleplezi:
DR. KONTRÁT KÁROLY

országgyűlési képviselő, 
miniszterhelyettes,

a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára

DR. HUSZÁR PÁL
a Magyarországi

Református Egyház
Zsinatának

világi elnöke,
a Dunántúli Református 

Egyházkerület főgondnoka

Áldást kér és imát mond:
Nagytiszteletű

Dr. Kálmán Csaba
református lelkipásztor

Az emléktáblát megáldja 
és megszenteli:

Főtisztelendő vitéz Ajtós 
József László

prépost, kerületi esperes, 
plébános

Koszorúzás

Szózat

Koszorúzási szándékot
a 70/256-5324 –es számon,

vagy a
magyarvidek56@externet.hu

elektronikus levélcímen 
bejelenteni szíveskedjenek 

2020. január 29-ig.



9Lovasi Hírek

Lovas tájképi és faluképi értéke

A Balaton divat, neve a 
médiában összefonódott 
a minőségi pihenéssel, 
egyfajta mediterrán élet-
érzéssel, minőségi gasztro 
egységekkel és pincésze-
tekkel. Az esetek nagy ré-
szében a Balaton környé-
két érintő beruházások-
ról, szállodák és kikötők 
építéséről, fejlesztésnek 
mondott dolgokról hal-
lunk.

Nem kell a hí�rekbe nézni, 
hogy az épí�tési, beépí�tési láz 
szemtanúi legyünk. Lovas 
és a környező települések 
is vonzzák a betelepülőket, 
vagy a haszon reményében 

épí�tkezőket. Alsóörsön a 
védett parti nádas területek 
mellé épí�tkeznek, fentebb az 
A� rpád kori templom alá la-
kóparkot. Felsőörs déli fele 
a Miske felé kacsintgat, Pa-
loznak nyugati felén a Római 
alatt újabb megaépí�tkezés 
folyik. Lovas a Cinca alatti 
szabad területeket veszí�tet-
te el.

Még természetközeli lát-
ványt nyújt Lovasról Felső-
örs felé indulva az út mel-
letti szőlők, majd lovardák 
területei, alkalmanként 
az utolsó környékbeli bir-
kanyáj, ami elvonul Lovas 
és Alsóörs határán. Ahogy 

felkanyarodunk a partról a 
Balatoni útra, még gyönyör-
ködhetünk az út beépí�tetlen 
oldalán tágasan elnyújtózó 
szántóföldön, vagy a rajta 
lévő szalmabálákon, a tá-
volban Alsóörs házain és 
a Somlyó hegy zöldjén. A 
Köves tető alatti zöld terü-
letek, a Suhatag, közepén a 
környék utolsó valódi csár-
dájával. Lovason a patak kis 
hí�dján átlépve még maradt 
egy kedves zöld kaszáló az 
Ö� reghegy aljában, a Cinca. Ö�  
ad egy kis átmenetet a sző-
lőhegy és a falu között. Ezek 
a terek, ezek a zöld felületek 
azok, amik elválasztják és 

megkülönböztetik Lovast a 
többi településtől, és a fa-
luba való megérkezés vagy 
távozás megszokott, de ked-
ves elemei. E� vszázadok óta 
Lovas részei, természetes 
határai, amik a Balaton-
felvidéki táj jellegzetes 
elemei.

Lovas még büszkélkedhet 
ezekkel, Lovas még rendel-
kezik ilyen területekkel! 
Ezek a területek értéket kép-
viselnek. Nem anyagi érté-
ket, hanem esztétikai, érzés-
beli és látványbeli értéket. 
Ezek a területek védettséget 
kérnek, óvást, védelmet! Vé-
delmet, hogy Lovas megőriz-
hesse faluképi jellegét, tájké-
pi beágyazottságát, pihente-
tő, üdí�tő hangulatát. A zöld 
terület, a tér, a természeti 
táj, a faluhoz tartozó kultúr-
történeti tájkép: E� RTE� K.

Mindezek elvesznek úgy, 
hogy ezerféle stí�lusú házat 
és épületet húznak fel, újabb 
házsorokat, kerí�téseket épí�-
tenek fel. A beépí�tés nem 
fejlődés. A beépí�tés veszt-
ség. A beépí�tés mindeze-
ket az értékeket tünteti el 
örökre és visszafordí�thatat-
lanul Lovas határából, ami-
vel Lovas elveszti falusias, 
természetközeli hangulatát, 
kultúrtörténeti örökségét. 
Szegényebb lesz, kifosztott.

Csomai Lóránt
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Új képviselőket választott 
a falu lakossága 

Bemutatkozik Fazekas Gábor önkormányzati képviselő
Az október 13. válasz-

tásokon új képviselő-tes-
tületet választott meg a la-
kosság, Ferenczy Gáborné 
polgármester vezetésével. 
A négy új önkormányza-
ti képviselővel az elkö-
vetkezendő hónapokban 
beszélgetek a választás 
eredményéről, jövőbeni 
terveikről.  Most Fazekas 
Gábor adott interjút a Lo-
vasi híreknek. 

– Kérlek, mutatkozz be rö-
viden azoknak, akik esetleg 
nem ismernek. Mióta éltek 
Lovason, hogyan kerültetek 
ide?

– Kedves lovasiak, Fazekas 
Gábor vagyok, a lovasi ön-
kormányzat újonnan megvá-
lasztott képviselője és alpol-
gármestere, szeretettel üd-
vözlöm a Lovasi Hí�rek olva-
sóit! Több mint 10 éve élek 
Lovason a családommal, 
de már kisgyerekkoromtól 
kezdve ide jártunk szüleim 
telkére, az Ö� reghegyre. Még 
Budapesten éltem és dol-
goztam, amikor szüleim tel-
ke mellett eladásra kí�náltak 
egy kis házat, amit sikerült 
megvennünk. Elhatároztuk, 
hogy ide költözünk, és gyer-
mekeinket itt neveljük fel, 
hiszen itt a szép és békés 
vidéki környezetben sokkal 
jobb dolguk van, mint a fő-
város túlzsúfolt és zaklatott 
légkörében. Számunkra Lo-
vas a világ közepe, hiszen itt 
élünk a családdal, itt nevel-
jük gyermekeinket, gyönyö-
rű a természeti környezet, 
imádjuk a Balatont.

– Amikor még rendezvény-
szervező voltam Lovason, ne-

kem nagyon szimpatikus volt, 
hogy gyermekeitek fellépnek 
a különböző eseményeken. 
Tudatosan neveltétek őket a 
lokálpatriótizmusra?

– Barna a legidősebb a 
gyerekek közül, az általá-
nos iskolai évek alatt szinte 
állandó fellépője volt (vers-
mondás, furulya) a lovasi 
ünnepi rendezvényeknek. 
Középső gyermekünk Gergő 
is aktí�v a közösségi szereplés 
terén, az alsóörsi iskolában 
a tanulmányi versenyeken is 
részt vesz. Lilike kislányunk 
még óvodás, de ő is igyek-
szik követni a nagyobbak 
példáját. Talán a példa raga-
dós, én is rendszeresen ve-
zetek tanfolyamokat, tartok 
előadásokat, amiben örömö-
met lelem. Remélem, hogy 
a gyermekeim is megtudják 
ezt élni, és a fellépések örö-
möt adnak számukra, és a 
közösség számára egyaránt. 
A közösségi ünnepségeken 
való részvétel erősí�ti az ösz-
szetartozás érzését minden-
kiben.

– Mi késztetett arra, hogy 
indulj az önkormányzati vá-
lasztásokon?

– Régóta olyan dolgokkal 
foglalkozom, amivel vagy 
mások életét tudom segí�teni 
(tanfolyamok az Önkológiai 
Intézetben), vagy környeze-
tünk (David Attenborough 
szavait kölcsönözve „Boly-
gónk a Föld”) megőrzését 
tudom támogatni. A közös 
élet szolgálatának egy má-
sik lehetséges iránya a helyi 
önkormányzati tevékenység 
– számomra ez egy újabb 
lépcső a szerves fejlődés-
ben, a közösségi szolgálat-

ban. Véleményem szerint, 
aki szí�vét és lelkét rendbe 
teszi és megtisztí�tja, szere-
tetet ápol magában mások 
és önmaga felé, az képes-
sé válik arra, hogy családi 
életét is rendbe tegye és 
kapcsolatait is szeretettel 
töltse meg. Ha családi életét 
és közvetlen kapcsolatait az 
ember rendbe tette, akkor 
képessé válik arra, hogy tá-
gabb környezete, közössége 
terén is szeretettel tudjon 
tenni, alkotni, szolgálni. 
Ilyen egyszerűen épülnek 
egymásra a dolgok – először 
önmagunkat kell gondozni, 
rendbe tenni, hogy a világ 
számára is hasznosak tud-
junk lenni. Ennek a rendbe 
tételnek elsődleges területe 
mások és önmagunk tiszte-
lete, megbecsülése. Ebből 
az alapállásból indulhat-
nak ki a tiszteleten alapuló, 
épí�tő jellegű emberi kap-
csolatok és erre alapozva 
indulhat meg az együttes 
gondolkodás, közös alko-
tás, előre haladás, fejlődés 
– mind egyéni, mind közös-

ségi szinten. Rabindranath 
Tagore, a Nobel Dí�jas indiai 
költő, a balatonfüredi Tago-
re Sétány névadója gondo-
latait tartom érvényesnek 
erre vonatkozóan: „Alud-
tam és azt álmodtam, hogy 
az élet öröm. Felébredtem 
és azt láttam, hogy az élet 
szolgálat. Cselekedtem, és 
ráeszméltem, hogy a szolgá-
lat öröm.”

– Hogyan vélekedsz a vá-
lasztásról, hiszen teljesen 
kicserélődött az önkormány-
zat, igaz Ferenczy Gábor-
né polgármester továbbra 
is maradt. Mennyire tudsz 
együttműködni az új képvise-
lőkkel, polgármester asszony-
nyal?

– Először is tiszteletemet 
szeretném kifejezni az ösz-
szes korábbi képviselő felé, 
akik korábban szolgálták Lo-
vast tevékenységükkel. Ezt a 
munkát szeretnénk folytatni 
az új képviselőtestület tag-
jaival közösen. A testületből 
egyedül Sárdi Mátét ismer-
tem közelebbről, őt nagyon 
segí�tőkész, kedves ember-
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nek tartom. Mivel jó embe-
ri kapcsolatban vagyunk, 
ezért úgy gondolom, hogy 
az önkormányzati munka 
terén is jól ki tudunk jönni 
egymással. Hasonlóan jók 
az első benyomásaim Tóth 
János képviselő társammal 
kapcsolatban. Pintér Kor-
nél képviselőtársammal 
is jó viszonyra törekszem. 
Neki szí�vből kí�vánom, hogy 
egészsége javuljon, hogy ő 
is a falu békéjének megőr-
zése érdekében tudjon te-
vékenykedni. Ö� rülök, hogy 
a képviselő-testület és a falu 
lakosságának döntő többsé-
ge egyetért abban, hogy nem 
egymás ellen, hanem közö-
sen a falu érdekében kell 
tevékenykedni. A polgár-
mester asszonnyal koráb-
ban nem volt kapcsolatom, 
megtisztelőnek tartom a tőle 
kapott bizalmat. Csak most 
lett belátásom abba, hogy 
még egy ilyen kicsi falu ön-

kormányzatában is milyen 
elképesztően sok feladat 
hárul a polgármesterre és a 
hivatal dolgozóira. A polgár-
mester és az önkormányzati 
munkatársak is mind kivétel 
nélkül tiszteletet és megbe-
csülést érdemelnek a falu 
érdekében végzett temérdek 
munkáért.

– Kiknek szeretnél köszöne-
tet mondani, hogy képviselő 
lettél? Milyen terveid vannak 
a jövőt illetően, mit szeretnél 
Lovas érdekében tenni?

– Szeretném megköszön-
ni a bizalmat mindazoknak, 
akik szavazatukkal támogat-
tak. Hálával és köszönettel 
tartozok a családomnak és 
a Jóistennek, hogy támo-
gatást, erőt, egészséget is 
kaptam a feladatokhoz. Egy 
családi történetet szeretnék 
megosztani, ami bemutat-
ja, hogy milyen hozzáállást 
szeretnék megvalósí�tani. 
Mivel édesapám már el-

múlt 80 éves, édesanyám 
pedig gondozásra szoruló, 
súlyos Alzheimeres demens 
beteg, ezért már egyre ke-
vésbé tudják az ügyeiket 
egyedül, önállóan intézni. 
A szüleim lovasi telkén lévő 
szerszámtáróló egyre rosz-
szabb állapota miatt szük-
ségessé vált egy új faház épí�-
tése. E� desapám és testvérei 
évtizedeken keresztül nem 
beszéltek, nem találkoztak 
egymással világnézeti, gon-
dolkodási különbségek mi-
att. E� n folyamatosan tartot-
tam a kapcsolatot édesapám 
testvérével, aki félretéve az 
évtizedes vitákat segí�tsé-
gükre sietett, és megrendel-
te a faház alapjának szolgáló 
betonozást. E� n pedig meg-
rendeltem magát a faházat 
és az összeszerelést. Ami-
kor édesapám meglepetten 
meglátta a titokban összeho-
zott új faházat, majdnem el-
sí�rta magát örömében. A fes-

tést már ketten végezték el 
édesanyámmal. A különböző 
világnézeti meggyőződése-
ket félretéve, családi össze-
fogással elkészült a faház. 
Számomra szimbolikus a 
történet – családi, közösségi 
és települési szinten is érvé-
nyes üzenetet hordoz. Csalá-
dot összetartani, közösséget 
épí�teni, települést fejleszteni 
igazán jól csak egymás iránti 
tisztelettel, jószándékkal és 
összefogással lehetséges. A 
magánéletemben, közösségi 
szinten és önkormányzati 
képviselőként is ezt a szelle-
miséget tartom követendő-
nek. Szí�vből kí�vánom, hogy 
mindenkinek békességet, 
szeretetet, sok örömöt hoz-
zon az új év és a kezdődő új 
évtized, hogy egyénileg és 
együtt közösségi szinten is 
tudjunk épülni, fejlődni, nö-
vekedni.

Szendi Péter

Értesítjük a lakosságot,
hogy az alábbi helyszínen és időpontban

TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatot tartunk.

LOVAS FALUHÁZ
2020. FEBRÁR. 5.

13.45 – 17.45
Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.

Panasz nélkül is lehet beteg!
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