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KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a település lakosságát, hogy Lovas köz-

ség önkormányzati képviselői 2021. június 16-án érke-
zett beadványukban kezdeményezték rendkívüli testü-
leti ülés összehívását, azon a képviselő-testület feloszlá-
sát kimondó testületi döntés meghozatalát.

Lovas Község Ö� nkormányzata 2021. június 30-i rendkí�-
vüli ülésén név szerinti szavazással, minősí�tett többséggel 
meghozott 91/2021. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat-
tal kimondta feloszlását. A döntés értelmében a településen 
időközi polgármester és önkormányzati képviselőválasztást 
kell tartani. A koronaví�rus világjárvány elleni védekezésről 
szóló 2021. évi I. törvény előí�rásai szerint a veszélyhelyzet 
megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, 

a már kitűzött választások elmaradnak. A ki nem tűzött és 
az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését követő 
tizenöt napon belül ki kell tűzni.

A települési önkormányzati képviselők és a polgármester 
időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki. A kép-
viselő-testület feloszlásának kimondása miatt tartott időkö-
zi választás előkészí�tésének és lebonyolí�tásának költségeit 
a helyi önkormányzat költségvetéséből kell biztosí�tani. A 
képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a 
polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja fel-
adatát, gyakorolja hatáskörét.

Báró Béla
jegyző

Lovasi polgárőrök kaptak elismerést 
Két lovasi polgárőr is kitüntetést kapott a Veszprém 

Megyei Polgárőr Szövetség Alsóperén tartott közgyűP-
lésén, ahol Mezei Józsefet választották meg elnöknek, 
miután Dézsi János februárban elhunyt. 

A Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége a 2014 
évben alapí�totta a Szent László plakettet. A megye polgár-
őrségének munkájában kiemelkedő teljesí�tés elismerésére, 
járási koordinátorok és az egyesületi elnökök javaslata alap-
ján Simon Róbert a lovasi polgárőrök elnöke vehette át ezt a 
kitüntetést. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság veze-
tője a balatonfüredi rendőrséggel jó kapcsolatot ápoló Sárdi 
Mátét dicséretben részesí�tette és a Szent György plakettet 
adományozta a rendőrkapitányság javaslata alapján. 

Simon Róbert lapunknak elmondta, hogy ezt a két kitünte-
tést a lovasi polgárőröknek is köszönhetik, akikre mindig lehet 
számí�tani, a tagság folyamatosan bővül. Régi álmuk valósult 
meg februárban, miután egy Öpel Astrát kapott a civil szer-
vezet. – Az autó a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság tu-
lajdona, mi csak használatba kaptuk, aminek nagyon örültünk, 
hiszen évek óta vártunk rá. Nagyban megkönnyíti a polgárőrök 
munkáját, mert nem kell annyit gyalogolni, és távolabbi, nehe-
zen megközelíthető helyekre is el tudunk jutni – mondta Simon 
Róbert. Az autónak köszönhetően még jobban oda tudnak fi-
gyelni az illegális hulladéklerakásra, hiszen, ha lakossági beje-
lentés érkezik, gyorsan a helyszí�nre tudnak hajtani.

Nemrégiben pedig a paloznaki önkormányzattal kötöttek 
együttműködési megállapodást a biztonság jegyében. A do-
kumentumot Czeglédy A� kos polgármester és Simon Róbert, 
az egyesület elnöke í�rta alá. 

Szendi Péter
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Megújult a Ró-
mai Katolikus 
templomkert 
kőkeresztje

Isten dicsérete nem kizá-
rólag szavakkal, de önzetlen 
cselekedetekkel is lehetsé-
ges. A Szűz Mária Szent Neve 
tiszteletére szentelt XIII. szá-
zadi ősi lovasi templomunk 
kertjében álló kőkereszt 
megújult egy kedves testvé-
rünk áldozatos munkájának 
köszönhetően. Templomi 
közösségünk névtelenséget 
kérő tagja lefestette a ke-
reszt fém felületeit, illetve az 
idők alatt megkopott felira-
tokat. A lovasi Római Katot-
likus hí�vő közösség nevében 
nagyon köszönjük megtisz-
telő felajánlását.

Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus!

vitéz Pintér Kornél
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Hiánypótló könyv jelent meg – 
Olaszország az első világháborúban

Horváth Jenő november köze-
pén tölti be nyolcvanadik élet-
évet. Huszonegy éve él Lovason, 
csodálatos panoráma fogad, mint 
mondja hálát ad a Jóistennek, 
hogy minden nap látja az ezerar-
cú Balatont. Nemrégiben jelent 
meg Olaszország az első világhá-
borúban című könyve. 

– Az első világháborúról gyermek-
koromban, az 1940-es évek végén 
hallottam először. Az udvarunkban 
álló diófa árnyékában vasárnap dél-
utánonként borozgató parasztem-
berek Nagy Háborúként emlegették 
a katonatörténeteikben. Történész-
ként ma úgy látom, hogy hajdani 
nagyapáink, dédapáink megtapasz-
talták ugyan, hogy mi a háború, de 
keveset tudtak a front túloldalán 
élőkről, a „taljánokról”, ahogy emle-
gették őket, és az országukról. Eltelt 
száz év, és úgy látom, most is keve-

set tudunk róluk. Ebben a könyvben 
megpróbálom elmondani, hogy mi-
lyen is volt az akkori Olaszország, az 
olaszok, főként a katonák, és milyen 
szerepet játszott a világháború Itália 
20. századi történelmében – kezdi az 
könyv megí�rásának előzményével a 
történész, aki az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán, és a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen 
taní�tott. Ma már nyugdí�jas éveit töl-
ti Lovason. Nagyon megszerette a 
falut és egyelőre örül annak, hogy 
nem épülnek magas házak, amelyek 
elvennék a páratlan kilátást. Remé-
li, hogy ez í�gy is lesz a jövőben.

A könyv előszavában í�rja, hogy 
neki annak idején az öregek elbe-
szélései mesének tűntek. Majdnem 
valamennyiüknek koronás magyar 
cí�mer volt az alkarjára tetoválva, 
ami pecsétként hitelesí�tette a 
történeteiket és figyelmeztetett, 

hogy mégsem mesét hall. Horváth 
Jenő végtelenül szerény, jóindulatú, 
jó humorú ember, aki jó pár évet ler-
tagadhat a korából. Mégis azt mond-
ja, hogy az első világháború cente-
náriumára maga is öregember lett. 
–Úgy látom – mondja –, most is keve-
set tudunk az olaszokról, akik az el-
lenségeink voltak a Nagy Háborúban. 
Olaszország első világháború alatti 
történelméről ugyanis nincs átte-
kinthető magyar publikáció, és olasz 
vagy más nyelvekből sem fordítottak 
le ilyen művet – folytatja tovább a be-
szélgetést Horváth Jenő, miközben 
lapozgatom a kuriózumnak számí�tó 
könyvet. A kötetből megtudhatjuk, 
hogy milyen is volt az első világhá-
borús Ölaszország – a gazdagsága, a 
társadalma, a kül- és belpolitikája, a 
hétköznapi kultúrája, milyenek vol-
tak az akkori olaszok. 

Szendi Péter
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A köznevelésből hosszú távon nem lehet kiiktatni
a személyes találkozásokat

– tizenkilenc diák ballagott el az alsóörsi iskolából
Tizenkilenc diák fejez-

te be az iskolát és szept-
embertől számukra egy 
másfajta élet kezdődik. 
Mészáros Károly az End-
rődi Sándor Református 
Általános Iskola igazgatója 
beszédében kiemelte, hogy 
tavaly szeptemberben még 
remélték, hogy az előző 
tanév után végre normál, 
átlagos menet szerint foly-
hat az oktatás az iskolában. 

Tele izgalommal, tervekkel 
vágtak neki az új tanévnek. 
Bizakodtak abban, hogy el-
kerülhetik az online oktatást. 
De aztán jött a pandémia 
második, majd harmadik 
hulláma, és vele együtt 
ismét a digitális távoktatás.  
Pedagógusok, tanulók és 
szülők együttes, áldozatos 
munkája kellett ahhoz, hogy 
érvényes tanévet zárjanak. 
Ú� jból bebizonyosodott, hogy 
a köznevelésből hosszú tá-
von nem lehet kiiktatni a 

személyes találkozásokat. 
Hirsch Zoltánné tanárnőnek 
pedagógus szolgálati emlék-
érmet adományozott az Em-
beri Erőforrások Minisztere 
nyugállományba vonulása 
alkalmából. Negyven évet 
töltött a pedagógus pályán, 
ebből 17 évet Alsóörsön. 
Történelem, rajz és könyv-
tár szakos tanárként mindig 
aktí�van vett részt az iskola 
életében. Kálmán Csaba re-
formátus lelkész beszédében 
kiemelte, hogy a 2020/21-es 
tanév igen változatos volt. 
Volt ebben az évben minden, 
karanténos időszak, digitális 
oktatás, betegség, felvételi, 
kompetencia mérés, öröm 
és bánat. Kilenc éve az iskola 
fenntartója a református egy-
ház, véleménye szerint annak 
idején ez jó döntés volt. 

Hebling Zsolt polgármes-
ter 1986-ban fejezte be a 
tanulmányait az iskolában. 
Elmondta, hogy nagyon sze-
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retett ide járni, tanulni, sok 
kedves emlék fűződik az in-
tézményhez. Tősgyökeres al-
sóörsiként az óvodai évekre 
is szí�vesen emlékszik vissza. 
Mészáros Károly 17 éve igaz-
gató Alsóörsön. Az elmúlt 
években mindig külön elkö-
szönt a végzős diákoktól. I�gy 
tett Rozgonyi Grétától is, aki 
kitűnő tanulmányi eredmé-
nyei miatt elismerésben ré-
szesült. Az élet azonban nem 
áll meg, tanulók jönnek, men-
nek. Szeptembertől tizenki-
lenc első osztályos kezdi meg 
a tanulmányait az Endrődi 
Sándor Református A� ltalá-
nos Iskolában, í�gy a tanulói 
létszám továbbra is 129 fő. 

Szendi Péter

Hogyan válnak valóra az álmok?
– avagy az alsóörsi Bitangok története

Kik is ők és mi volt a “MIÉRT”-jük?
Radnóti Mária programo-

zóként, Kovács Olivér vil-
lanyszerelőként ismerked-
tek meg egymással és már 
az első randin elmesélte 
Olivér, hogy testvérével Ko-
vács Balázzsal – Pufival, ha 
„nagyok lesznek” nyitnak 
egy hamburgerezőt. Randi 
témának jó volt, de annyi-
ban is maradt.

2,5 évvel később Maris és 
Ölivér elkezdtek gondolkod-
ni a jövőn, hitelek, család, ház 
vásárlás stb., de egy vasárnapi 
estén megéhezve, arra jutot-
tak, hogyha már hitel, mi lenne 
ha befektetének valamibe? Mi 
lenne, ha nyitnának egy kocs-
mát kajáldával; jól hangzott, 
de vendéglátósként nézve ha-
mar lebeszélték magukat. I�gy 
jött az étterem ötlete. Szakmá-
jukat tekintve nulla tudással 
és tapasztalattal vágtak bele a 
megvalósí�tás lépéseibe, mert 
volt egy merész ötletük, hogy 
Pufit haza hí�vják 9 év után 
külföldről, aki addigra már si-
keres szakácsként dolgozott 

Hollandiában. Egy telefonhí�-
vás után igent mondott, és pár 
hónapon belül már Magyaror-
szágon is élt.

Az ötlet fantasztikus volt ám 
a nehézségekre nem készül-
tek fel teljes mértékben. Maris 
elvégezte a szükséges képzett-
séget a kft alapí�táshoz, meg-
alapí�tották a céget, hiteleket 
vettek fel, uniós pályázatok 
és sok kis „apróság”. Ölivér és 
Pufi a létező összes munkála-
tot elkezdte kivitelezni. Egyre 
több részlet, egyre több pénz, 
és egyre távolabbi dátum, 
hogy bármi is lesz az egészből. 
Egy teljes év ment el csak az 
ingatlan vásárlás problémá-
ival és tőlük független okok 
miatt egyre több stressz és 
lelki kimerültség volt jelen az 
életükben. De nem volt B op-
ció, hiszen minden pénzüket, 
erejüket és idejüket bele ál-
dozták, és egymást támogatva, 
mindig tudtak, még ha kis lé-
pésekben is, de előre haladni.

(folytatás
a következő oldalon)
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Aztán 2020-at már Takács 
Ágival kezdték, Pufi párjával, 
aki fodrászként szí�nt hozott 
a csapatnak és új lendületet 
a megcsócsált fiatalok lelké-
nek. A csapat összetartása 
és ereje segí�tett átvészelni a 
Covid-os évet, és miközben 
a világot kicsit alvó pályára 
tették, ők tovább épí�tve a kö-
zös álmot, mint egy puzzle, 
összerakták a Bitang Bur-
gert. Engedélyek, hivatalos 
szervek, működési engedély 
stb… sokszor lehetetlen kül-
detésként tekintettek ezek-
re, de mindig voltak olyan 
támogató barátok akik segí�-
tettek a szaktudásukkal és 

önzetlenül, bármikor ren-
delkezésükre álltak.

A berendezés kissé Retro 
volt, nem annyira az el-
képzelésüknek megfelelő, 
úgyhogy mondhatni teljes 
átalakí�tásokra volt szükség 
Bitang üzemmódba. Komp-
lett villany átalakí�tás, új bur-
kolatok, új falszí�nek, új kony-
hai eszközök és szerencsére 
a lámpa búrák is új formát 
kaptak.

Pufi és Ölivér, mint min-
denki a csapatból főállásuk 
mellett, délutáni/esti és hét-
végi idejükben dolgoztak a 
Bitangban. Amikor belépsz 
az üzletben, és szétnézel, 

annak 90%-át a fiatalok, ma-
guk alakí�tották át, javí�tották, 
fúrták, faragták. Mindent 
is megcsináltak, amit csak 
szükséges volt, és akartak. 
A pult például a régi Lovasi 
malom ajtajából készült, ami 
már szemétként hevert. A 
szí�neket és a stí�lust próbál-
ták együttesen megbeszél-
ni, soha nem veszekedve és 
egymás ötleteit támogatva a 
legjobb designt elérni.

2021. januárjában a Bi-
tang Burger megkapta a 
működési engedélyt és a két 
páros büszkén nézhet vissza 
az elmúlt, összesen 3 évre. 
Hálával tartoznak mindenki-

nek, akik bármilyen módon 
segí�tettek, néha csak egy jó 
kí�vánsággal, hogy „Alig vár-
juk, hogy kinyissatok!” Mi a 
jövőképük? Nagyban gon-
dolkoznak. A Bitang Burger 
egy nemzetközileg elismert 
hamburgerező lesz, ahol az 
étel értéke és minősége lesz 
a fontos, és hogy a vendég 
soha többé ne felejtse el a Bi-
tang Burger í�zét, ha már egy-
szer megkóstolta. A Bitang 
csapata, barátai és ismerősei 
egy közösségé fejlődött az 
évek alatt, és ez az összetar-
tozás teszi egyedivé és kü-
lönlegessé a Bitang Burgert.

Forrás: veol.hu

Balatonfüreden is házhoz mentünk

A rendőrök minden kor-
osztályt megszólí�tottak az 
országos bűnmegelőzési 
program keretében.

A Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság a Házhoz me-
gyünk! elnevezésű bűnmeg-
előzési programmal várta az 
érdeklődőket június 21-én 
a helyi vasútállomás és az 
autóbusz-pályaudvar terü-
letén.

A középkorú és idősebb 

korosztályt információs 
ponttal és Police Coffee-val 
várták a rendőrök és a mun-
kájukat segí�tő rendészeti fa-
kultációs diákok, ahol a meg-
jelentek elsősorban vagyon-
védelmi tájékoztatást hall-
gathattak meg. Az áldozattá 
válás megelőzése érdekében 
olyan hasznos ajánlásokat 
is kaptak a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság munka-
társaitól, melyek mindenki 

számára követendők lehet-
nek:

–  Idegent ne engedjenek 
be az otthonukba!

–  Mindig zárják be a lakás 
bejárati ajtaját!

–  Bankkártyájuk PIN kód-
ját ne tegyék más sze-
mély számára hozzáfér-
hetővé!

–  Nem létezik olyan nye-
remény, melynek átvé-
teléhez előzetesen pénzt 
kellene átutalni, vagy 
egy bankjegykiadó au-
tomatánál valamilyen 
számsort kellene begé-
pelni!

–  A közműszolgáltatók 
munkatársai túlfizetés 
esetén soha nem visznek 
ki és adnak vissza sze-
mélyesen készpénzt az 
ügyfeleiknek!

A többféle prevenciós kiad-

vány átadása mellett a betö-
rések, besurranások, alkalmi 
és trükkös lopások megelő-
zési lehetőségeiről is tájékoz-
tatták az ott megjelenteket. A 
rendészeti fakultációs diákok 
a városban több helyen jár-
őröztek, illetve segí�tették az 
utazókat tanácsokkal vagy 
útba igazí�tással. A vasútál-
lomás és az autóbusz-pálya-
udvar mellett elhelyezkedő, 
kerékpárosok által is látoga-
tott téren 13 órától lehetőség 
nyí�lt a biciklik regisztrációjá-
ra az ingyenes BikeSafe or-
szágos központi nyilvántartó 
rendszerbe, ami egy esetle-
ges lopás esetén segí�theti a 
nyomozók munkáját és a jár-
mű megtalálását.

Szabó Zoltán
megelőzési előadó

Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság
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Kerülj képbe!
– három hétig ismét a kortárs művészeté a főszerep Lovason

Idén is megrendezés-
re kerül a Garten Balaton 
kortárs művészeti hetek, 
amely a korábbi évekhez 
hasonlóan, a képzőmű-
vészetet állítja a közép-
pontba. Lovas, Felsőörs és 
Csopak községek csatla-
kozásával ezúttal három 
faluban, hat kiállítást néz-
hetnek meg a látogatók, 
valamint ötven társművé-
szeti programon vehetnek 
részt. 

A lovasi Nagy Gyula Galé-
ria ad otthont a Határaink 
cí�mmel megrendezésre ke-
rülő központi kiállí�tásnak, 
ahol a járványhelyzet kö-
vetkeztében határhelyze-
teket megélő, főként fiatal 
képzőművészek munkáiból 

válogatnak a kurátorok Bán-
ki A� kos és Schneller János 
– tudtuk meg a szervezők-
től.  Ezzel párhuzamosan a 
Zalaszentgróti Művésztelep 
szobrászati anyagából lát-
ható tárlat szintén Lovason, 
a Márffy Ház pajtájában és 
közvetlen környezetében. 
Felsőörsön Fotóudvar né-
ven új helyszí�nnel bővül a 
rendezvénysorozat, ahol a 
kortárs fotográfia kerül a 
középpontba. E� den cí�mmel a 
Civil házban nyí�lik kiállí�tás, 
valamint E� rzékek cí�mmel 
szabadtéri fotókiállí�tás va-
lósul meg, továbbá számos 
filmvetí�tés, koncert és a ki-
állí�tásokhoz kapcsolódó tár-
latvezetés és beszélgetés va-
lósul meg a három hét alatt. 

Csopakon a Zámbó Műterem 
és Galériában Robitz Ani-
kó fotográfus önálló tárlata 
mellett Zámbó Attila sza-
badtéri szoborkiállí�tása is 
látogatható lesz.

- A Garten Kertmoziban 
kilenc képzőművészeti témá-
jú filmet vetítünk, országos 
ismertségű meghívottak kö-
zött, Antal Péter a debreceni 
MODEM egyik alapítója, Egri 
János, televíziós személyi-
ség és műgyűjtő, valamint a 
nemzetközi hálózatkutatás 

egyik elismert alakja Bara-
bási-Albert László is szere-
pel. A 15 éves Nagy Gyula 
Alapítvány kiállításai közül 
vetítéssel látható vetített vá-
logatás lesz, valamint meg-
emlékezünk a tavaly elhunyt 
Nagy Máriáról, aki sokat tett 

annak érdekében, hogy Lovas 
fontos kulturális szereplővé 
vált a térségben – ismerteti 
a sokrétű programsorozatot 
Schneller János művészet-
történész, kurátor. Két prog-
ram kiemelt jelentőséggel 
bí�rhat a lovasiak számára. Az 
első egy közösségi műalko-
tás létrehozása, melyet lovas 
határában felállí�t Koronczy 
Endre képzőművész, aki 
pusztán egy fémváz és ren-
geteg nylonszatyor segí�tsé-
gével hoz létre örökké moz-

gó, de ideiglenes műalkotást. 
A Garten Alapí�tvány a ren-
dezvény ideje alatt, a közös-
ségi bevonódás érdekében 
fotómentési akciót hirdet. 
Ennek keretében felkérik 
Lovas lakóit, hogy vegyenek 
részt egy közös játékéban és 
hozzák el elsősorban a tele-
pülés életéhez kapcsolódó 
régi, papí�r alapú fényképe-
iket, melyeket a szakembe-
rek beszkennelnek, és hoz-
zájárulásuk esetén vetí�tett 
kiállí�tást rendeznek belőlük 
a Garten egyik napján. A 
szkennelt képeket ezután át-
adják az önkormányzatnak 
megőrzésre és felhasználás-
ra. A Garten Balaton július 
30. és augusztus 21. között 
kerül megrendezésre. 

Szendi Péter



8 Lovasi Hírek


