
Lovasi Hírek
XVII. évfolyam. 8. szám       A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2021. augusztus

Családinapon lépett fel  
a FunThomas Band

A családinap kere-
tén belül ismét nagy si-
kert aratott a kilenc tagú 
FunThomas Band, mely a 
térség egyik legfelkapot-
tabb zenekara, akik igé-
nyes és szórakoztató ma-
gyar- és világslágereket 
játszanak. 

Két évvel ezelőtt a Millen-
niumi Parkban a falunapo-
kon lépett fel legelőször a 
zenekar. Bebizonyosodott, 
hogy az élőzenének óriási 
hatása van. Akkor a szer-
vezők fejében megfogal-
mazódott, hogy a 2020-as 
rendezvénysorozatra ismét 
elhí�vják őket – tudtuk meg 

Kaszás Gábortól a zenekar 
vezetőjétől. A koronaví�rus 
azonban közbeszólt, í�gy ta-
valy az akkor megrendezett 
családinapon léptek fel. 

Lovason idén sem tudták 
megtartani a népszerű falu-
napokat, de a családinapot 
igen, ahol a családi és baráti 
főzés mellett volt rendőr- és 
tűzoltóautó bemutató a gye-
rekeknek. Cserépbabákat 
is készí�thettek, illetve lehe-
tőség volt lovagolni a Lova-
si Lovas Klub jóvoltából. A 
gyerekeknek még játszóház, 
ugrálóvár, szumójáték, ka-
vics- és arcfestés is volt. Kora 
este Dávid Roland lépett fel a 
Millenniumi Parkban, majd a 

szalonnasütés követően há-
rom órás, fergeteges koncer-
tet adott a FunThomas Band. 
A szervezők remélik, hogy 
jövőre már megrendezhetik 

a falunapokat, ahol ismét fel-
lép a népszerű zenekar. 

Szendi Péter

Lovasi Vigasság és Családi Nap
Nagyon jól sikerült az idei 

Lovasi Vigasság és Családi 
Nap a személyes, illetve a 
Facebookon és egyéb csa-
tornákon keresztül érkezett 
visszajelzések szerint. Pe-
dig különösen nehéz dolga 
volt idén a rendezvényszer-
vezőknek a programok ter-
vezése és megvalósí�tása te-
rén. Még június elején sem 
lehetett tudni, hogy mikor 
és pontosan milyen feltéte-
lekkel (létszám, védettségi 
igazolvány stb.) lehet majd 
rendezvényeket szervezni 
és megvalósí�tani. A bizony-
talanság és a szervezésre 
rendelkezésre álló idő rö-
vidsége miatt a jóval na-

gyobb költségvetésű, több 
napos Lovasi Napok prog-
ram helyett a tavalyi évhez 
hasonlóan egy napos Lova-
si Vigasság és Családi Nap 
került megszavazásra és 
megrendezésre, mely kiegé-
szült egy nappal korábban 
a faluházban ünnepélyesen 
megnyitott porcelánbaba 
kiállí�tással, és a Nagy Gyula 
Galériában a Garten Balaton 
tárlatvezetésével.

A szervezés során az volt 
a fő szempont, hogy a helyi 
családok és baráti társa-
ságok számára nyújtsunk 
tartalmas és hangulatos ki-
kapcsolódási és szórakozási 
lehetőséget. Egy olyan kö-
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Köszönetnyilvánítások:
Ezúton szeretnénk köszönetet nyilvání�tani a Lovasi Ö� nkormányzat nevében mindenkinek, akik Magócsi Andrea közműve-

lődési munkatárs, Sárdi Máté falugondnok, Szabó Anita hivatalsegéd és az önkormányzat közmunkásai mellett részt vettek 
a Családi Nap szervezésében és lebonyolí�tásában, munkájukkal, adománnyal, vagy szolgáltatással segí�tették a rendezvény 
sikeres megvalósí�tását:

• a Balatonfüredi Rendőrkapitányság és a Balatonfüredi Tűzoltóság munkatársainak a bemutatóért,
• a Paloznaki Ö� nkormányzatnak a szí�npad biztosásáért,
• Simon Lászlónak a szí�npad szállí�tásáért,
• a Lovasi Lovas Klubnak. Vida Máriónak és segí�tő társainak a lovagláshoz biztosí�tott lovak rendelkezésre bocsátásáért,
• a Sarok Borozónak a büfé biztosí�tásáért,
• a Lovasi Polgárőr Egyesületnek a helyszí�n és a rendezvény biztosí�tásáért,
• Balogh Csabinak a gyerekek számára vásárolt és szétosztott jégkrémekért,
• a porcelánbaba kiállí�tás szervezőinek és a Családi Nap és minden lelkes segí�tőjének!

zösségi programot szeret-
tünk volna létrehozni, ahol 
az emberek összejönnek, 
jót beszélgetnek, és jól érzik 
magukat. A Családi Nap kö-
zös sütés-főzéssel indult a 
patakparton a Millenniumi 
Parkban. A helyi családok 
és barátok összejöhettek 
egy közös főzőcskézésre, 
melynek célja nem a ver-
senyzés, hanem a jó hangu-
latú együttlét és beszélgetés 
volt. Fél tizenegytől elkezd-
tek gyülekezni a gyerekek 
is, akik nagy izgalommal 
várták a beí�gért tűzoltóau-
tó és rendőrautó érkezését. 
11 órakor meg is érkeztek a 
tűzoltók, majd 12 óra körül a 
motoros rendőrök is. A gye-
rekek beülhettek a tűzoltó-
autóba és a polgárőrség au-
tójába, illetve a rendőrmo-
torokra is felülhettek, sokan 
éltek is a lehetőséggel. 13 
óra magasságában érkezett 
egy rendőrjárőr a rendőr-
kutyák szállí�tására alkalmas 
speciális utánfutóval. A ter-

vek szerint 2 rendőrkutya 
érkezett volna, de az egyik 
kutya megsérült Csopakon 
egy korábbi bemutató során. 
De í�gy is élvezhettünk egy iz-
galmas akciójelenetet, nagy 
meglepetésként Sárdi Máté 
falugondnok öltözött be a 
kutyás bemutatóhoz. Egy 
kutyás üldözést és elfogást 
játszottak el és azok győz-
tek, akik a kutyára fogadtak. 
Megtanulhattuk, hogy egy 
rendőrkutyával nem érde-
mes vitába bonyolódni.

A gyerekek számára fo-
lyamatos program volt dél-
után. Kézműves foglalko-
záson vehettek részt, ahol 
cserépbabát készí�thettek, 
kipróbálhatták kavicsfestést 
is. Dienes Andrea arcfestő 
gondoskodott a gyerekek 
vidám és szí�nes fizimiskájá-
ról. A Lovasi Lovas Klub jó-
voltából pedig 2 lovon lova-
golhattak. Nagyon élvezték 
az ingyenes ugrálóvárat is 
és különösen népszerű volt 
a szumójelmezes birkózás. 

Sokan kipróbálták a népi fa-
játékokat is. Volt, amikor 30-
40 gyerek játszott egyszer-
re, többen meg is jegyezték, 
hogy még nem láttak ennyi 
gyereket helyi rendezvénye-
ken az elmúlt években. 

A délutáni zenés program 
Dávid Roland koncertjével 
kezdődött. A nyári meleg-
ben a közönség még inkább 
a büfé előtti asztaloknál 
ülve hallgatta végig az elő-
adást. Az esti koncertet a 
FunThomas zenekar bizto-
sí�totta, akik a tavalyi évhez 
hasonlóan fergeteges bulit 
csaptak. Folyamatosan ér-
keztek a részvevők, í�gy az 
esti koncerten már több 
százan ropták a táncot az 
ismert slágerekre. A büfét a 
Sarok Borozó biztosí�totta, 
kí�gyózó sor állt az általuk 
kí�nált frissí�tő nedűkért. Az 
időjárás is kegyes volt hoz-
zánk, a teljes program alatt 
kitartott a jó idő, a vihar csak 
éjszaka a koncert után érke-
zett. Ö� sszejöhettünk, főz-

hettünk, beszélgethettünk, 
a gyerekekkel játszhattunk, 
kézműveskedhettünk, jó ze-
nét hallgathattunk és táncol-
hattunk - egy igazán csalá-
dias és baráti hangulatú kö-
zösségi élményben lehetett 
részünk a Lovasi Vigasság és 
Családi Nap keretében. Sze-
retettel várunk mindenkit 
jövőre is!

Fazekas Gábor 
alpolgármester
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Húsz éve szolgál és véd  
– a mai napig szereti a rendőri hivatást 
2001. november óta va-

gyok hivatásos állomány-
ban. Szülővárosomban, 
Békésen kezdtem a rend-
őri munkát járőrként. A 
Békési Rendőrkapitánysá-
gon töltöttem gyakorlati 
időmet is. Tetszett a rend-
őri munka, ez egy hivatás, 
amit a mai napig szere-
tek – kezdi a beszélgetést 
Gézárt Viktor körzeti meg-
bízott. 

Gimnáziumi tanulmányai 
utolsó évében, 1999-ben 
unokatestvére elvégezte a 
rendőr szakközépiskolát 
Szegeden. Ezután ő a szegedi 
ví�zi rendészethez került, el-
mondásai alapján nagyszerű 
hivatást választott, nagyon 
tetszett neki a rendőri mun-
ka, csupa jó dolgokat mesélt 
neki. Viktor eközben végzős 
volt, í�gy eldöntötte, hogy ő is 
rendőr lesz. Volt három osz-
tálytársa, akik szintén rend-
őrök szerettek volna lenni, 
velük együtt ment felvéte-
lizni a Szegedi Rendészeti 
Szakközépiskolába. Négyük 
közül őt vették fel, ami nagy-

szerű érzés volt, tudta, hogy 
jól döntött.

- 2015. június 1. óta látom 
el Alsóörs és Lovas községek-
ben a körzeti megbízotti fel-
adatokat. Előtte a szomszé-
dos Paloznakon szolgáltam, 
nyugodt település volt. Ami-
kor kineveztek a két község 
feladatainak ellátására, tud-
tam, hogy nagy felelősség há-
rul rám, hiszen Lovas hasonló 
kis falu, mint Paloznak, míg 
Alsóörs egy Balaton-parton 
elhelyezkedő település, ahol 
óriási nyaraló övezet, strand 
és kemping is van. Ez a terü-
let nagyobb odafigyelést igé-
nyel, amelyet a Balatonfüred 
körzeti megbízott csoport 
tagjaival kiegészülve tudunk 
megoldani – folytatja tovább 
Gézárt Viktor. 

Szerencsés helyzetben 
van, mert Alsóörsön és Lo-
vason is jól működő polgár-
őrség tevékenykedik. Havi 
rendszerességgel találkoz-
nak, ahol egyeztetik a követ-
kező hónap rendezvényeit, 
beszélnek a szolgálatellá-
tásról, a korábban történt 
eseményekről, információt 

osztanak meg egymással, 
a területen elkövetett bűn-
cselekményekkel kapcso-
latban. A községek rendez-
vényeinek zavartalanságát 
közösen biztosí�tják. Fontos, 
hogy a helyi lakosok lássák 
egy egyesület működését és 
azt, hogy a településen élő 
és polgárőrként tevékeny-
kedők értük vannak. Ö� k 
azért tesznek nap, mint nap, 

hogy mások biztonságérze-
te erősödjön. - Szeretném 
megemlí�teni Benedek Attila 
alsóörsi közterület felügye-
lőt, aki szintén sokat áldoz 
munkájából az alsóörsi helyi 
lakosokért, illetve a közös 
szolgálatok során nagy se-
gí�tséget nyújt számomra is 
– zárja szavait Gézárt Viktor. 

Szendi Péter

Tisztelt Lakás- és nyaralótulajdonosok!
Az elmúlt hetekben több 

alkalommal történt Balaton-
füreden, Csopakon, és Alsó-
örsön olyan lopás, amikor az 
elkövető az éjszakai órákban 
a nyitott ablakon, ajtón, vagy 
a szúnyogháló kivágásával 
hatolt be az ingatlanba és 
tulajdoní�tott el értékeket. 
Kérjük a lakosságot, hogy a 
nagy meleg ellenére TA�VÖ-
ZA� SKÖR és E� JSZAKA is leg-
alább bukóra állí�tsák a ház 
ablakait, és minden esetben 
ZA� RJA� K KULCSRA a bejára-
ti ajtót! A szúnyogháló nem 
véd a behatolással szemben.

Kérjük, amennyiben gya-
nús körülményeket észlel-
nek, tegyenek bejelentést az 
ingyenesen hí�vható 112-es 
hí�vószámon! Mind a Rend-
őrség, mind a Polgárőrség 
fokozottabban végez ellen-
őrzést az elkövetkezendő 
időszakban.

Tisztelettel:
Vancsura Miklós r. alezredes

mb. kapitányságvezető
Balatonfüredi  

Rendőrkapitányság
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Színvonalas lovas versenynek 
adott otthont Lovas

Az önkormányzat és a 
Lovasi Lovas Klub össze-
fogásának köszönhetően 
néhány év kihagyás után 
újra beindult a lovasélet 
a községben. Nagyszabású 
lovas szabadidős rendez-
vénynek adott otthont a 
település.

A helyszí�nt helyi vállalko-
zók megfeszí�tett munkával 
tették versenyre alkalmassá, 
í�gy nagyon szép környezet 
várta a versenyzőket. - A Ma-
gyar Lovas Szabadidősport 
Szövetség által szervezett or-
szágos versenysorozat lovasi 
helyszínén 20 versenyszám-
ban összesen 110 nevezés ér-
kezett. Első sorban Veszprém 
megyei lovas egyesületek és 
lovasiskolák jelentkeztek. 
Különösen nagy sikere volt a 
derby versenyszámnak, ahol 
az indulóknak természetes 
terepakadályokat is le kellett 
küzdeniük – tudtuk meg 

Vida Máriótól az egyesület 
elnökétől.

A szervező Lovasi Lovas 
Klub versenyzőit Nagy Atti-
la, Vida-Kiss Ramóna és Vida 
Márió készí�tette fel. A gye-
rekek nagyon szép eredmé-

nyeket értek el, és büszkén 
fényképezkedtek a megnyert 
serlegekkel. Szép számmal 
érkeztek nézők, akiket hely-
ben főzött ételekkel láttak 
vendégül. Az első lépés meg-
tétele után természetesen 

lesz folytatás, hiszen minden 
feltétel adott ahhoz, hogy 
remek lovas programokkal 
szórakoztassa Lovas az ide-
látogatókat. 

Szendi Péter

Őszintén a koronavírusról  
– beszélgetés Dr. Rusvai Miklós virológussal
Dr. Rusvai Miklós 

virológus professzorral 
több dologról is beszél-
gettünk. Igaz az, hogy 
Kína egyfajta biológia-
fegyvert gyártott a ko-
ronavírust illetően? Mi-
ért megy el „nyaralni” 
a vírus? Várható negye-
dik hullám, ha igen mi-
lyen mértékben? Miért 
fontos a beoltottság? A 
kínai vakcina valóban 
„nem teljesít úgy”, mint 
a többi? 

- Beszélgetésünk idején 
tombol a nyár, szeren-
csére mindez a koronaví-
rusról nem mondható el. 
Többen a közösségi olda-
lakon megjegyzik, hogy a 
„vírus is elment nyaralni”, 
ami cseppet sem vicces, de 
hogy is van ez professzor 
úr?

- A légzőszervi, ví�rusfer-
tőzések szezonja általá-
ban október második fe-
létől április közepéig tart, 
ilyenkor terjednek legjob-

ban a cseppfertőzéssel 
fertőző ví�rusok, hiszen a 
hűvös, nyálkás, nyirkos, 
csapadékos időben a fer-
tőzés veszélye megnő. 
Ugyanakkor a száraz, me-
leg, napos időben a ví�rus 
gyorsan inaktiválódik. Í�gy 
volt ez tavaly nyáron is.

- Tavaly márciusban be-
robbant a koranavírus. 
Többen azt hangoztatják, 
hogy a kínaiak egyfajta bi-
ológiai fegyvert gyártottak. 
Ön szerint ez lehetséges?

- Az a kí�nai laboratóri-
um, ahonnan elvileg ez a 
ví�rus kiszabadulhatott, 
tizenöt éve foglalkozik 
denevér koronaví�rusok-
kal, és már többször kon-
gatták a vészharangot. 
Különböző tudományos 
közleményeket megjelen-
tettek a világ vezető folyó-
irataiban, amiben felhí�v-
ták a figyelmet arra, hogy 
bármikor várható egy 
olyan, újabb koronaví�rus-
nak a felbukkanása, ami 
denevér eredetű, és ami a 
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SARS-CoV-1-hez hasonló, 
amely 2002 és 2003-ban 
majdnem világjárványt 
okozott. Bizonyí�ték nin-
csen, de cáfolat sem, hogy 
ebből a laboratóriumból 
szabadult ki a ví�rus. Véle-
ményem szerint nem ma-
nipulált ví�rusról van szó, 
inkább attól tartok, hogy 
figyelmetlenség okozta, 
hogy a koronaví�rus eset-
leg onnan terjedt el, tehát 
biológiai fegyverben én 
nem hiszek. 

- Minek köszönhető, 
hogy a harmadik hullám 
jóval több megbetegedést 
és halálesetet okozott Ma-
gyarországon, mint az elő-
ző kettő?

- Helyesbí�tenék, nem-
csak Magyarországon, 
hanem a régióban! A 
világ tí�z Covid által leg-
sújtottabb országa kö-
zül, - ahol a 100 ezer 
főre vetí�tett halálozási 

esetek számát vesszük 
alapul – öt Latin-Ame-
rikában, nyolc pedig a 
mi régiónkban van, és 
bizony ebben benne van 
sajnos Magyarország is. 
A világelső Peru, rög-
tön utána Magyarország 
következik, majd Bosz-
nia-Hercegovina, Cseh-
ország, Bulgária, E� szak-
Macedónia, Montenegró, 
Brazí�lia, Szlovákia. Töb-
ben azt mondják, hogy 
itt sajnos a lakosság 
egészégtudatossága nem 
megfelelő szintű. Ezen 
országokban gyakori a 
dohányzás, az alkoho-
lizmus, az egészségtelen 
táplálkozás, a túlsúly, a 
nem kontrolált krónikus 
betegségek, mint példá-
ul a magas vérnyomás, 
a különböző allergiás 
megbetegedések, cukor-
betegség, amelyek mind-
mind hajlamosí�tható té-
nyezők a Covid esetében. 

- Többek állítása szerint 
ősszel ismét várható ne-
gyedik hullám. Amennyi-
ben ez megtörténik, akkor 
fel kell arra készülnünk, 
hogy hasonló lesz, mint a 
harmadik, vagy ne adj Is-
ten még rosszabb?

- Sajnos várható ne-
gyedik hullám, de biztos 
vagyok abban, hogy nem 
lesz olyan magas a meg-
betegedések és a halálo-
zások száma, mint a har-
madik hullámban volt. 
Mindez köszönhető lesz 
a viszonylag magas átol-
tottságnak. 

- A kínai vakcina valóban 
„nem teljesít úgy”, mint a 
többi?

- Tény, hogy a kí�nai vak-
cina hatékonysága elma-
rad a többitől. 18 és 55 év 
közötti embereken tesz-
telték a vakcinát a harma-
dik fázisban, ott érték el a 

közel nyolcvan százalékos 
védettséget. Az idősebb 
személyeknél sajnos az 
immunizáló hatása ennek 
a vakcinának még ettől 
is egy kicsit alacsonyabb 
lehet. Sajnos a kor előre 
haladtával az immun-
rendszer teljesí�tőképes-
sége is csökken, csakúgy 
mint az izomzaté vagy a 
memóriáé. A vakcina jól 
teljesí�tette a kötelességét, 
részt vett hatékonyan a 
járvány megfékezésében, 
de nem csodaszer. Min-
denképpen szüksége lesz 
harmadik oltásra azok-
nak, akik decemberben, 
januárban, február első 
felében kapták meg az 
oltást. Remélem, hogy a 
beoltottság hazánkban 
még növekedni fog őszig. 
Ehhez az szükséges, hogy 
a kötelező regisztrációt 
el kellene törölni. Bebizo-
nyosodott, hogy messze 
a legalacsonyabb az átol-
tottság hazánkban a sze-
gényebb régiókban, ahol 
kevés a számí�tógép, sokak 
nem használnak e-mailt, 
csekélyebb az internet 
hozzáférés. Amennyiben 
a háziorvosok kezébe ke-
rül a vakcina, akkor cél-
szerűnek tartom, hogy 
ők felajánlják a hozzájuk 
érkező pácienseknek az 
oltást. Mindez újabb több 
százezer beoltott embert 
eredményezhetne. Ennek 
köszönhetően pedig az 
úgynevezett nyájimmuni-
tás is növekedne. Fontos 
lenne, hogy még az isko-
la megkezdése előtt a 12 
év feletti gyermekeket is 
minél nagyobb arányban 
beoltsák, mert jelenleg 
nagyon csekély a gyere-
keknél az átoltottság. 

Szendi Péter
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Kortárs művészeti hetek a Garten Balatonban
Százegy kortárs képző-

művész közel 300 alkotása 
szerepel az idei Garten Ba-
laton művészeti vásáron, 
melynek speciális szekció-
ja a pandémiára reagálva a 
Határaink címet viseli.

Ídillikus, mondhatni festői 
környezetben nyitotta meg a 
kiállí�tást Fenyvesi Öttó köl-
tő, í�ró, képzőművész a Nagy 
Gyula Galéria kertjében. Na-
gyon sokan jöttek el a meg-
nyitóra. – Szeretem, amikor a 
művészek hetekre elárasztják 
a falut. Hangozzon bármilyen 
patetikusan is, valami nagy-
nagy szabadság, öröm, érke-
zik velük. Van abban valami 
felszabadító, ahogyan kere-
sik a saját útjukat az isme-
retlen, az igazság felé, amire 
megvan a jó okuk, készteté-
sük mániájuk, rögeszmélyük, 
amiért vállalnak minden koc-
kázatot, veszélyt. Jó figyelni, 
együtt mozogni velük, ahogy 
megérintik Lovas és a kör-
nyék hétköznapjait a legkü-
lönbözőbb rendezvényekkel, 
képzőművészeti kiállítások-
tól, a filmen át a koncerte-
kig – hangsúlyozta Fenyvesi 
Öttó, aki Lovason él.  Mint 
mondja, stí�lusok szállnak 
szembe egymással. Ettől az 
egész ökológiai és esztéti-
kai információáramlástól 
felélénkül a falu. A több ge-
nerációt, sokféle stí�lust és 
műfajt felvonultató tárlat 
átfogó képet kí�ván nyújtani 
a kortárs hazai képzőművé-
szet palettájáról.

A harmadik kortárs mű-
vészeti hetek főszervezői 
Bánki A� kos absztakt festő és 
kurátor, valamint Schneller 
János művészttörténész, 
akik nagyon lelkesen készül-
tek az idei rendezvénysoro-
zatra.    Mint azt Schneller 
Jánostól megtudtuk, három 
héten át kiállí�tások, tárlatve-
zetések, pódiumbeszélgeté-
sek, koncertek, vetí�tések és 
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művészeti workshopok vár-
ják az érdeklődőket augusz-
tus 21-ig. A korábbi évekhez 
hasonlóan idén is a kortárs 
képzőművészeté, szobrá-
szaté és fotográfiáé lesz 
a főszerep. A háromhetes 
eseménysorozat ideje alatt 
négy helyszí�nen 7 kiállí�tás 
és két köztéri installáció va-
lósul meg, melyeket számos 
társművészeti rendezvény 
kí�sér. A lovasi Márffy Ház 
pajtája és ligete ad otthont a 
Zalaszentgróti művésztelep 
szoborkiállí�tásának, mely-
ben az alkotások természet 
és ember viszonyára kér-
deznek rá. Ítt lesz látható 
a népi kultúra elkötelezett 
kutatójának, Kása Bélának a 
hazai cigányság életét bemu-
tató szabadtéri fotótárlata is. 
Csopakon a Zámbó Műterem 
és Galéria kertjében Zám-

bó Attila szobrászművész 
vöröskőből és gránitból ké-
szült, absztrahált, ironikus 
állatszobrai között sétálhat-
nak a látogatók. A belső ki-
állí�tótér Robitz Anikó Fény 
és felület cí�mű kiállí�tásának 
ad helyet. A Garten Balaton 
idei eseménysorozata Felső-
örsön új helyszí�nnel bővül. A 
Fotóudvarban a kortárs fo-
tográfiáé lesz a főszerep. E� r-
zelmeink története – 5 kiállí�-
tás, 10 fotográfus, 5 kortárs 
gondolkodó, különleges esti 
fotóbemutatók, koncertek, 
filmek, izgalmas beszélge-
tések érzelmeink történeté-
ről és ábrázolásáról Charles 
Darwintól a kortárs fotómű-
vészetig a felsőörsi Civilház-
ban és környékén. 

Szendi Péter

Törékeny szépségek 
– porcelánbaba kiállítás Lovason

Szűcsné Szöllősi Sarolta 
magánygyűjteményéből 
nyílott porcelánbaba tár-
lat a lovasi faluház kister-
mében. Nyolcvanöt babát 
állítottak ki, az ízlésesen 
berendezett teremben. A 
kiállítás augusztus 30-ig 
tekinthető meg. 

- Ezerszállal kötődöm Lo-
vashoz, 67 évvel ezelőtt szü-
lettem a településen. Itt nőt-
tem fel testvéreimmel a Léb 
malom épületében, a mai 
Márffy házban. Huszonöt 
éven keresztül lovasi lakos 

voltam, azóta is meleg szere-
tettel gondolok szülőfalumra, 
gyakran látogatom szüleim 
sírhelyét, és rendszeresen 
részt veszünk családommal 
a különböző rendezvénye-
ken – nyilatkozza lapunknak 
Szűcsné Szöllősi Sarolta, aki 
a porcelánbabákat öt évvel 
ezelőtt kezdte el gyűjteni. Az 
első darabokat sógornőjétől 
kapta ajándékba. Ezután az 
interneten és bolhapiacokon 
is elkezdett kutatni és gyűj-
teni az érdekes és értékes 
babákat. Mindig boldoggá 
teszi, ha sikerül egy-egy rit-

ka és különleges darabra rá-
találnia. Ahogy gyarapodott 
a gyűjtemény, szerette volna 
minél több embernek meg-
mutatni. Ezért is nagy öröm 
számára, hogy elsőként, 
mindezt szülőfalujában Lo-
vason tehette meg. 

A babákon található ru-
hák kidolgozása fogta meg 
elsőként, hogy mennyire 
egyszerűen, ugyanakkor 
szépen vannak felöltöztetve. 
Nincs egyforma porcelán-
baba, a kiálltás egyik kurió-
zuma egy nyolctagú család. 
Barátnője Jantó Márta hí�vta 

fel Magócsi Andrea művelő-
désszervező figyelmét arra, 
hogy érdemes lenne egy ki-
állí�tást szervezni. A gondo-
latokat tettek követték, az 
érdeklődők nagy örömére. 
Saroltát elkí�sérte unokája 
a 11 éves Horváth Lora, aki 
sokat segí�t neki, a babák ki-
választásában. A kiállí�táshoz 
korhű ruhákba öltöztek, ez-
zel is emelve a rendezvény 
szí�nvonalát. 

Szendi Péter
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Carbonara recept
Hozzávalók: 200 g császár vagy baconszalonna 200 g virs-

li, 250 g trappista, 4 tojássárgája, 1 egész tojás, 1 csomag 
spagetti. Ízlés szerint só, bors

Elkészítés: Egy serpenyőben lepirítjuk a szalonnát és félre 
húzzuk. Felverjük a tojásokat, majd abba teszünk sót, borsot 
és bele reszeljük a sajtot. A tésztát kifőzzük, majd hozzáadjuk 
a szalonnát és a tojásos sajtos keveréket. Tűzhelyen össze-
főzzük folyamatos kevergetés mellett.  A legvégén pedig ízlés 
szerint mehet még rá sajt.

Friedl Viktória

„Légy áldott Szent István király!”
„A Bambergi dóm szob-

rai között szerepel az a 
lovas szobor, amely a ha-
gyomány szerint Szent 
Ístván királyt ábrázolja. A 
fiatal koronás lovas tágra 
nyí�lt szemmel, félig nyitva 
felejtett szájjal nézz előre, 
energikus arcán csodál-
kozás ömlik el. A hagyo-
mány úgy tudja, hogy Íst-
ván fiatal korában a dóm 
előtt járva, úgy megille-
tődött annak szépségétől, 
hogy elfelejtett lováról le-
szállni, s lóháton került a 
templomba.

Bár e hagyomány törté-
neti értéke nem tisztázott, 
mégis jellemző vonását 
rögzí�ti Szent Ístvánnak: 
a csodálkozó kitárulást 
a kereszténység szépsé-
ge előtt. A bölcseletből 
ismeretes a csodálkozás 
szerepe. A tudományok 
létrejöttében; a csodálko-
zás szerepe a vallási élet 
kialakí�tásában kevésbé 
felismert igazság.

Szent Ístvánnál adva 
volt ennek a csodálkozás-
nak a feltétele. Ölyan kor-
ban élt, amikor a magyar-
ság számára eleven ható-
erő volt egy másik eszme, 
egy másik szépség: az, 

amit magukkal hoztak, 
az ősi, a bevett eszmény. 
A pogány magyarság is 
ismerte a kiválóságot, a 
nagyszerűt, a hősiest. Ez 
a hősiesség azonban ösz-
szefonódott a harccal, a 
diadalmas férfierővel, a 
fortéllyal. Szent Ístván a 
kereszténységben egy új 
szépséget vett észre. Ha 
csupán a politikai böl-
csesség vezette volna őt 
intézkedéseiben, nem lett 
volna szükség arra, a kö-
vetkezetességre, amely Ö� t 
jellemezte, s amely szent-
té tette. Ez a következe-
tesség a felismert szép-
ség előtti hódolat volt. A 
pogány és a keresztény 
életeszmény összeveté-
sének lehetősége nyitotta 
meg Szent Ístván szemét. 
A kereszténységben olyan 
szépséget ismert meg, 
amely épí�t, a rombolás 
helyett, olyan szépséget, 
amely nem a pillanatnak 
dolgozik, hanem évszáza-
doknak, olyan szépséget, 
amely harsogó indulatok 
helyett csendben, de ma-
radandóbban végzi mun-
káját. Ez valóságos felfe-
dezés volt! S hogy Szent 
Ístván alkotása maradan-

dónak bizonyult, népe to-
vábbi sorsában, az ennek 
köszönhető: eszményt fe-
dezett fel, s ezt népe szá-
mára is eszménnyé tudta 
tenni.”

(Prof. Dr. Szalai János)
Ezért évszázadok óta 

rendí�thetetlen bizalom-

mal énekeljük, mi magya-
rok, első szent királyun-
kat dicsőí�tve, „Légy áldott 
Szent Ístván Király!”

v. Ajtós József László
c. prépost, kerületi esperes, 

plébános


