
Lovasi Hírek
XVII. évfolyam. 10. szám       A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2021. október

Lovasi Jenő
volt magyar királyi főhadnagyra

emlékeztek
Lovasi Jenő (1911-1956) volt magyar királyi főhad-

nagy, a Lovasi Nemzeti Forradalmi Bizottság egykori el-
nöke születésének 110. évfordulóján emléktáblát avat-
tak utolsó lakhelyén, Lovason, a Fő utca 2. szám alatt.

A bensőséges hangula-
tú megemlékezést a Ma-
gyar Vidék Országos 56-os 
Szervezet, valamint Lo-
vas Jenő gyermeki, uno-
kái szervezték az egykori 
Stefanovszky-házhoz. A 
megjelenteket Fazekas Gá-
bor László alpolgármester 
köszöntötte, aki elmondta: 
mindannyian úgy indulunk 
az életnek, hogy valami jót 
akarunk tenni, helyt aka-
runk állni. Ez valamikor 
jobban, máskor kevésbé 
sikerül.

– Egy olyan ember em-
léke előtt tisztelgünk, aki 
helytállásával példát mu-
tatott mindannyiunk és 

az utánunk jövők számára 
– hangzott el. – Többet je-
lent számomra a mai nap, 
mint egy emléktáblaavatás 
– mondta emlékbeszédé-
ben Pintér Kornél, a Ma-
gyar Vidék Országos 56-os 
Szervezet országos elnöke. 
Beszélt arról is, hogy helyi-
ként, annak idején miként 
ismerkedett meg a Lovasi 
család történetével. Tragé-
diájuk meghatározta aztán 
világképe alakulását. –Itt 
vannak ma a családok le-
származottjai, de hol van-
nak azok, akik őket 1945 
után tönkretették? – kér-
dezte Pintér Kornél. – A 
jóságos Isten újra igazsá-

got tett, ennek eszköze volt 
Kovács Mária Györgyi uno-
ka, számomra hihetetlenül 
nagyra értékelt döntése, 
amikor visszatért Lovasra. 
A történelem erőszakkal 
kisiklatott kerekét vissza-
lehet billenteni a régi ke-
rékvágásba.

A család nevében Kovács 
Mária Györgyi unoka emlé-
kezett. Elmondta, soha nem 
találkozott a nagypapájá-
val, Lovasi Jenővel, mind-
össze egy egyenruhás fotón 
látta, de mindig büszke volt 
rá. Fellebbentette a fátylat 
az egykori Stefanovszky-
ház és ősei történetéről, 
benne személyes emlékek-
kel, és a történelem kegyet-
len pillanataival. Arról is, 
hogy miként került ismét 
tulajdonukba ismét „a ház”. 

– Azért jöttem vissza, mert 
azt gondolom, hogy a dol-
gok nincsenek a helyükön, 
és a helyükre kell, hogy 
kerüljenek – fogalmazott 
az unoka – Ez a nap fontos 
ezen az úton.

Az ünnepség végén ál-
dást kért és imát mondott 
Kálmán Csaba, református 
lelkipásztor, az emléktáblát 
Ajtós József László prépost, 
kerületi esperes, plébá-
nos áldotta, majd szentelte 
meg. A megemlékezésen 
közreműködött Vesztergám 
Miklós tárogatóművész. A 
volt Stefanovszky-házban 
ezután fotókiállí�tás kereté-
ben nyerhettek betekintést 
az érdeklődők Lovasi Jenő 
életébe.

Juhász-Léhi István (Napló)
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Sok volt az ittasvezetés és a kábítószerrel kapcsolatos
jogsértés Balatonfüred és vonzáskörzetében

Vancsura Miklós Balatonfüred megbízott rendőrkapi-
tánya kiemelte, hogy a bűnesetek száma ugyan nem nőtt, 
de nyáron épp elég dolguk volt. Továbbá felhívta a figyel-
met, hogy a nyaraló- és pincetulajdonosok mire figyelje-
nek oda ősszel. 

– Milyen volt az idei nyár 
Balatonfüred és vonzáskör-
zetében „rendőrségi szem-
mel”? 

Változás történt, mivel 
visszatért az élet a Balaton-
partra, szinte számolatlanul 
tartották a települések a 
különböző kulturális fesz-
tiválokat, zenés és sport 
programokat. A pandémiát 
követő nyitás után sokkal 
többen látogatták meg a 
környéket, főleg a hétvégéa-
ken volt nagy tömeg a par-
ton. Nagyon erős volt a gép-
jármű- és kerékpárforga-
lom, sajnos a nagy számok 
törvénye alapján balesetek 
is nagyobb számban történ-
tek, főleg a motorosok és 
kerékpárosok körében nőtt 
meg a balesetek száma. Sze-
rencsére a nyári időszakban 

senki nem halt meg közleke-
dési balesetben a Balaton-
füredi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén. Az 
éjszakai szórakozóhelyek 
is nagy forgalmat bonyolí�-
tottak le, amiket rendsze-
resen ellenőriztünk. Sajnos 
ezen a téren rosszak voltak 
a tapasztalataink, nagyon 
sok ittas vezetővel kellett 
intézkednünk és sok volt a 
kábí�tószerrel kapcsolatos 
jogsértés is a nyár folyamán.

– Az elmúlt évekhez képest 
volt valami változás? Nőtt 
vagy csökkent a bűnesetek 
száma?

– Annak ellenére, hogy nőtt 
a turistaforgalom, a bűn-
cselekmények száma nem 
emelkedett az elmúlt évek-
hez képest. A strandlopások 
nem voltak jellemzőek, talán 
azért sem, mert még július 
elején sikerült egy személyt 
elfognunk, akihez mintegy 
30 eset köthető, a környező 
megyéket is beleértve. Elfo-
gását követően nem történt 
több ilyen jellegű cselek-
mény. A besurranásokkal 
kapcsolatban azonban nem 
ilyen jó a helyzet, egy, a nyári 
idény elején indult sorozat 
felderí�tése még mindig fo-
lyamatban van. Itt az elkö-
vető a sértettek gondatlan-
ságát használta ki és éjszas-

ka a nyitott ajtón, ablakon, 
vagy a szúnyoghálót kivágva 
hatolt be az ingatlanokba és 
tulajdoní�tott el értékeket. A 
kábí�tószerbűnözés sajnos 
nagy mértékben jelen van az 
életünkben, kiemelt hang-
súlyt fektetünk mind a meg-
előzésére, mind a felderí�té-
sére. Még nyár elején ezen a 
téren is sikerült egy nagyon 
szép eredményt elérnünk, 
nagy mennyiségű kábí�tó-
szer került lefoglalásra egy 
éjszakai rendőri intézkedés 
során. A garázdaságok szá-
ma nem csökkent, ezeket 
főként az éjszakai szórako-
zóhelyeken követték el, és 
kialakulásukban nagy szere-
pet játszott az alkohol, vagy 
kábí�tószerfogyasztás. Az 
elmúlt években jellemzően 
előforduló gépjárműlopá-
sok az idén elmaradtak, és 
gépkocsifeltörés is elenyé-
sző számban történt a terü-
leten.

– Beköszöntött az ősz. Mire 
hívná fel az olvasók figyel-
mét? Gondolok itt a nyaraló- 
és pincetulajdonosokra?

– Az idegenforgalmi sze-
zont követően a Balaton-
parti nyaraló- és pincetu-
lajdonosok egyre ritkábban 
keresik fel ingatlanjaikat, a 
fagytalaní�tási munkálatok 
után hetekig, hónapokig 
nem ellenőrzik azok álla-
potát. Az elnéptelenedett 
nyaralóterületeken a be-
törők szinte zavartalanul 
dolgozhatnak. Sok esetben 

azonban megelőzhető a be-
törés a megfelelő vagyon-
védelem alkalmazásával. 
A nyí�lászárókon alkalmaz-
zanak megfelelő minőségű 
mechanikai berendezése-
ket! Zárak, redőnyök, betö-
résvédelmi fóliák, rácsok 
felszerelésével, jó eséllyel 
megakadályozható a beha-
tolás! Az ingatlanok környe-
zetének rendben tartásával, 
í�gy a sűrű bokrok és az épüa-
lethez közeli fák megritkí� -
tásával pedig a betörőnek 
nem biztosí�tunk fedezéket, 
és nem alkalmazhatja eze-
ket mászó eszköznek. E� p -
pen ezért a létrát is tartsák 
zárható helyen! E� rtékesebb 
és könnyen mozgatható 
műszaki és egyéb használati 
tárgyaikat ne hagyják ott a 
hosszabb időre felügyelet 
nélkül maradó ingatlanban! 
Biztonságosabbá tehetik 
ingatlanjukat, ha a mecha-
nikai védelem kialakí�tásán 
túl elektronikai védelmi 
eszközöket (riasztó) is al-
kalmaznak.  Közeleg Min-
denszentek és Halottak 
Napja, amikor a temetők-
ben meglátogatjuk elhunyt 
szeretteink sí�rját. Sajnos 
vannak, akiknek ez az alka-
lom nem a gyertyagyújtást 
és az emlékezést jelenti. Az 
áldozattá válás megelőzése 
érdekében kérem, fokozot-
tan figyeljenek értékeikre! 
Néhány tanács a közle-
kedésben résztvevőknek. 
Egyre hűvösebb, csapadé-
kosabb az idő, hajnalban 
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pedig megjelenik a köd, az 
erős pára. Erre fontos ma-
gunkat és az autónkat is 
felkészí�teni, hiszen a latya-
kos utakon, vagy a romló 
látási körülmények miatt 
jobban kell figyelniük az au-
tósoknak. A helyes sebesség 
megválasztásával és egy jól 
felkészí�tett autóval, gondo-
lok itt a téli gumiabroncsok 
használatára, vagy indulás 

előtt a szélvédő fagy- és pá-
rátlaní�tására, könnyebben 
elkerülhetők a balesetek.

– Mennyire tartja fontos-
nak, hogy a településeken 
legyen polgárőrség? Mennyi-
ben könnyítik meg az önök 
munkáját? 

– A Balatonfüredi Rend-
őrkapitánysághoz tartozó 
22 településen 11 polgárőr 

egyesület működik. Célunk 
az, hogy az egyesületek szá-
mát növeljük és a működő 
egyesületek taglétszámai 
is bővüljenek. Főleg fiata-
lok jelentkezését várják az 
egyesületek, hiszen a tagok 
jelentős része az idősebb 
korosztályhoz tartozik. Na-
gyon fontosnak tartom a 
polgárőr egyesületek mun-
káját, és ezt nem csak udva-

riasságból mondom. Megbí�-
zott rendőrkapitányként is 
gyakran keresem a vezető-
ket, tagokat, hogy segí�tséget 
kérjek egy rendezvénybiz-
tosí�táshoz, vagy egy közös 
járőrszolgálathoz. Nélkülük 
sokszor kevesen lennénk 
egy-egy feladat végrehajtá-
sához. 

Szendi Péter

 Tisztelt Lakosok! 

Lovas Község O� nkormányzata a közelgő Mindenszen-
tek alkalmából dekorációs kavics, murva és termőföld 
kihelyezésével szeretne hozzájárulni a temetőben talál-
ható sí�rhelyek és környezetének szebbé, rendezettebbé 
és a megemlékezés meghittebbé tételéhez. A kihelye-
zett anyagokból a vödör és lapát segí�tségével mindenki 
nyugodtan használjon fel annyit, amennyit szükséges-
nek érez. Az anyagok a nagykapu feljárójánál lettek el-
helyezve.

A munkavégzést segí�tendő, az anyagokkal együtt ki-
helyezésre került: 3 darab vödör, 1 darab lapát.

Továbbá értesí�tem a lakosságot, hogy a temetőben 
lévő két lépcső mellé napelemes lámpaoszlopok kerül-
tek telepí�tésre és a közelgő Mindenszentekig a ravata-
lozóval szemben található lépcsőnél kapaszkodó korlát kivitelezése valósul meg.

Tisztelettel:
Fazekas Gábor Zoltán

alpolgármester

Megemlékezés a 13 aradi vértanúról
Október 6-án este 6 órakor az Arany és Petőfi utca sar-

kán gyűltek össze a megemlékezők, hogy tisztelegjenek 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúha-
lált halt dicső honvéd tisztjeinek emléke előtt. Fazekas 
Gábor alpolgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket. 

Először közösen elénekeltük a Himnuszt. Rövid megem-
lékező beszéd után Lovas Község O� nkormányzata nevében 
Fazekas Gábor alpolgármester úr és Tóth János képviselő 
úr helyezték el az emlékezés koszorúját. A Magyar Vidék 
Országos 56-os Szervezet nevében vitéz Pintér Kornél 
elnök úr és gyermeke, Pintér Huba koszorúzott. A Lova-
si Református Egyház nevében Dienes Károly gondnok úr 
helyezett el koszorút. Végezetül a mécsesek meggyújtása 
után az egybegyűltek elénekelték a szózatot. A vértanúk 
emléke előtt tisztelegve felsoroljuk a 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc tizenhárom magyar honvédtisztjé-
nek (12 tábornok és 1 ezredes) nevét, akiket 1849. októ-
ber 6-án végeztetett ki Haynau. Aulich Lajos, Damjanich Já-
nos, Knézich Károly, Lahner György, Leiningen Westerburg 
Károly gróf, Nagy-Sándor József, Pöltenberg Ernő, Török 

Ignác, Vécsey Károly gróf, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Lázár Vilmos, Schweidel József. Ugyanezen a napon vé-
gezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, 
Batthyány Lajost is. A nemzet az aradi hősök emlékezetét 
számos formában őrzi. Budapesten és több nagyvárosban 
utcát neveztek el a vértanúkról.

Magócsi Andrea
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Az oltás életet menthet
 – már elkezdődött a negyedik hullám Magyarországon

Dr. Szlávik János 
infektológus megszokta 
már, ha egy újabb hullám 
elindul a koronavírust il-
letően, akkor a sajtói mun-
katársai felkeresik őt. Én is 
így tettem, kíváncsi voltam 
arra, hogy mi várható a ne-
gyedik hullámban, hogy egy 
szakember miért ajánlja az 
oltást.

– Beszélgetésünk idején ok-
tóber eleje-közepe van. Többek 
szerint Magyarországon meg-
kezdődött a negyedik hullám. 
Főorvos úr egyetért ezzel és mi 
várható? 

– Jóslásokba nem szeretnék 
bocsátkozni, most még lehe-
tetlen megmondani, hogy mi 
várható, hiszen egyes orszá-
gokban, ahol ugyanakkora az 
átoltottság, mint nálunk, már 
most nagyon szenvednek a 
negyedik hullámtól, máshol 
pedig szerencsére megoldják 
ezt. Már bőven benne jár ha-
zánk is a negyedik hullámban, 
hiszen fokozatosan emelke-
dik a megbetegedések szá-
ma, egyre többen kerülnek 
kórházba, lélegeztetőgépre 
és sajnos a halálesetek száma 
is növekszik. Anglia példája 
mutatja, hogy nagyon magas 

a napi esetek száma, ahol az 
átoltottság is átlagon felüli, 
de szerencsére drasztikusan 
súlyos esetekről még nem 
tudunk beszámolni. Ugyanak-
kor Romániában, ahol próbál-
nak szigorí�tani, nagyon ma-
gas az esetszám és a kórházak 
már tele vannak betegekkel, 
de ott jóval kevesebben oltot -
ták be magukat, mint Magyar-
országon, í�gy csak azt tudom 
mondani, hogy reményked-
jünk, hogy nem lesz olyan 
súlyosa a negyedik hullám 
hazánkban, mint a harmadik 
volt. 

– Többszázezer beoltatlan 
ember van még Magyaror-
szágon, akik valamiért félnek 

az oltástól. Mit javasol nekik, 
hogy miért érdemes oltakozni?

– A járvány elsősorban a 
fiatalok körében fog terjed-
ni, még azok között is, akik 
be vannak oltva, de náluk a 
védettségnek köszönhetően 
ritkán fordul elő súlyos meg-
betegedés. Ha a statisztikákat 
nézzük, akkor Magyarország 
a középmezőnyben helyezke-
dik el a beoltottságot illetően. 
Egy álom volt az év elején, 
hogy év végére elérjük a 7 
vagy akár a 8 millió beoltott 
embert. Sajnos nagyon nehéz 
meggyőzni azon embereket, 
akik eddig még nem oltot-
ták be magukat, hogy tegyék 
meg ezt, hiszen az oltás életet 
menthet. Higgyék el, hogy az 
oltatlan emberek hamarabb 
kórházba kerülnek korona-
ví�rus gyanúja miatt, mint az, 
aki be van oltva! Ráadásul 
náluk igen magas a rizikó-
faktor, mert védtelenek. Fik-
atal, egészséges szervezetet 
is megtámad ez a ví�rus, nem 
csak az idős legyengült em-
bereket. Továbbá a koronaví�-
rusnak még nagyon komoly 
szövődményei is vannak. 
Aki nem oltatja be magát, az 
sokkal jobban fertőz. Bebizo-

nyosodott, hogy az oltásnak 
elenyésző mellékhatása van. 
Magyarországon már több 
millió ember beoltotta magát 
az első és második vakcinával, 
most pedig a harmadikkal. Az 
oltáselleneseknek üzenném, 
hogy senki nem halt bele az 
oltásba, ne keltsünk pánikot! 

– Egyes hírforrások szerint 
a kínai vakcina nem teljesít 
olyan jól, mint a többi. Mégis 
miért érdemes ezzel oltakozni?

– Ne felejtsük el, hogy van-
nak olyan országok, akik 
kizárólag kí�nai vakcinával 
oltakoztak, és sikerült a jár-
ványt legyőzniük. Természe-
tesen az oltások hatékony-
sága nem egyforma, és bebi-
zonyosodott, hogy itt a kí�nai 
teljesí�tett a legrosszabbul, ha 
fogalmazhatok í�gy. Ugyan-
akkor, hogy ne kerüljünk be 
a kórházba, ismerőseink ne 
legyenek lélegeztetőgépen, 
rokonaink ne haljanak meg 
a koronaví�rusban, minden-
képpen ajánlom, hogy oltsák 
be magukat akár a kí�nai vak-
cinával is. Nagyon sok ember 
életét mentettük meg, hogy 
Magyarország időben kezdett 
hozzá az oltáshoz. 

Szendi Péter

Önkormányzati munkatársak köszöntése
nyugdíjazás és jubileum alkalmából

Szeptember végi nyugdí�jba vonulása alkalmából 
köszöntöttük Hudanik Istvánt, önkormányzatunk 
távozó dolgozóját. Kollégái és a hivatal dolgozóil-
nak társaságában Fazekas Gábor alpolgármester 
emlékplakettel köszönte meg Lovasért végzett 
munkáját és jó egészséget kí�vánt a nyugdí�jas éveihez. 

További két kollégát is köszöntöttünk jubileum al -
kalmából. Kapfinger Júlia idén 15 éve dolgozik Lovason 
adóügyi előadóként, Sárdi Máté falugondnok pedig 10 
éve áll az önkormányzat alkalmazásában. Köszönjük 
az eddigi munkájukat!

Lovas Község Önkormányzata
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1956 - 2021
Lovasi megemlékezése
 az 1956-os Forradalom

és Szabadságharc
65. évfordulójának tiszteletére

17.00 óra: 
Ünnepi szentmise az -1956os Forradalom és Szabadságharc 
hőseinek, mártírjainak tiszteletére  a Szűz Mária Szent Neve 
tiszteletére szentelt XIII. századi Római Katolikus templom-
ban. 

A szentmisét bemutatja: 
Főtisztelendő vitéz Ajtós József László 
prépost, kerületi esperes, plébános

18.00 óra: 
Koszorúzással egybekötött megemlékezés a Református 
templom oldalán 20 esztendővel ezelőtt, az 1956-os Lovasi 
Nemzeti Forradalmi Tanács és a Nemzetőrség tagjainak
tiszteletére emelt emléktáblánál. 

Emlékbeszédet mond:
Pintér Kornél önkormányzati képviselő.

Verset mond: 
Fazekas Gergő Hunor 
az Alsóörsi Református Általános Iskola
6. osztályos tanulója, 

Pintér Zselyke Ida 
a Csopaki Református Általános Iskola 
4. osztályos tanulója.

A megemlékezés végén a résztvevők fáklyákkal, mécsesek-
kel átvonulnak a Stefanovszky-házhoz (Lovas, Fő út 2.) Lovasi 
Jenő m.kir.főhadnagy, az 1956-os Lovasi Nemzeti Forradalmi 
Bizottság egykori elnökének emléktáblájához, ahol koszorú-
zással és mécsesek elhelyezésével tisztelegnek az egykori 
forradalmi vezető emléke előtt.

A megjelenteket köszönti:
Kovács Mária Györgyi
Lovasi Jenő unokája

A megemlékezés végén megtekinthető a Stefanovszky-ház 
egykori tulajdonosai és Lovasi Jenő emlékére létrehozott 
kiállítás.

Állatvédelem
és áldozatvédelem időseknek
A Balatonfüredi Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum idős-

ügyi munkacsoportja 2021. szeptember 30-án ülésezett a Bala-
ton-parti város szociális központjában.

Az érdeklődőknek a Balatonfüredi Rendőrkapitányság isko-
lai bűnmegelőzési tanácsadója, Szekeres Kornél rendőr őrnagy 
ismertette az idős személyek sérelmére leggyakrabban elkövet-
tet bűncselekményeket, valamint azok megelőzési lehetőségeit, 
miközben az igénybe vehető áldozatvédelmi szolgáltatásokról is 
felvilágosí�tást adott. Hasznos prevenciós tanácsokat is megfogal-
mazott, kérte a megjelenteket, hogy propagálják minél szélesebb 
körben az elhangzottakat szomszédjaiknak, ismerőseiknek:

–  Bankkártyájuk PIN kódját, egyéb személyes adataikat soha 
ne tegyék más számára hozzáférhetővé!

–  Idegeneket soha ne engedjenek be az otthonukba!
–  Ismeretleneknek ne árulják el, ha egyedül élnek vagy egye-

dül tartózkodnak  lakásukban!
–  A közműszolgáltatók munkatársai soha nem adnak vissza 

készpénzt az ügyfélnek túlfizetés esetén!
–  Legyenek óvatosak, ne engedjék magukat félrevezetni, meg-

károsí�tani bármilyen csalók által kreált történet miatt!
–  Olyan nyeremény, melynek átvételéhez előzetesen pénzt 

kell utalni vagy egy bankjegykiadó automatánál számsort 
kell begépelni, nem létezik!

Az állatvédelem kapcsán pedig az alábbi tanácsokat fogal-
mazta meg az előadó:

–  Mérlegeljék mindig, hogy élethelyzetükből adódóan milyen 
állat tartásáért tudnak felelősséget vállani!

–  Házikedvenceiket, haszonállataikat mindig megfelelő minő-
ségű és mennyiségű élelemmel és folyadékkal táplálják!

–  U� gyeljenek állataik tartási körülményeire, valamint hogy a 
szükséges orvosi ellenőrzést és kezelést folyamatosan meg-
kapják!

–  Ne feledje, állatai tetteiért mindig a gazda felel!

A közvetlen hangulatú, kötetlen előadás kapcsán a résztvevő 
idősek kérdéseket tettek fel az előadónak, és hozzászólásaikkal 
egészí�tették ki az elhangzottakat.

Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó

Felhívás!   –  Idén is lesz tél…
A Lovas Jövőjéért Egyesület november 20-án 15.00 kez-
dettel madáretető készí�tésére hí�vja a 8 és 12 év közötti 
gyerekeket és családjukat a faluház közösségi terére.
A madáretető készí�téséhez kérjük hozzanak magukkal ecse-
tet, kalapácsot és egy olyan kötényt, ami nem probléma, ha 
koszos lesz. Az elkészí�thető etetők száma véges, ezrét kér-
jük jelentkezzenek az alábbi telefonszámon (+36 30 597 
6914), hogy biztosan fenntarthassunk egyet önöknek.
Kérjük minden család csak egyszer regisztráljon, hogy töb-
ben is részt vehessenek a készí�tésben. Amennyiben elfogy 
az etető készlet, akkor sem kell szomorkodni, lesz sült alma, 
sült tök, illetve meleg tea a rendezvényen.
Ezen rendezvény része, de nem feltétele a jövő évi Mada-

rak világnapján megrendezésre kerülő fotópályázatunknak, 
aminek részletei egy későbbi újságban kerülnek meghirde-
tésre.
(Rossz idő esetén a faluházban lesz az esemény.)

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben
Szakad a hó, nagy csomókban,
Veréb mászkál lent a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
Hóesésben vacakolsz,
Fölfújtad a tolladat,
A� zott pamutgombolyag.
Mi kell neked? Fatető?
Fatető!
Deszka-madár etető.
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Lovas számára
a békét és a nyugalmat jelenti

Hetvenöt éves lett Kásás Zoltán

Kásás Zoltán olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-
bajnok vízilabdázó, szeptember 15-én ünnepli 75. szü-
letésnapját. Lovasi nyaralójában kerestem fel. Fiatalos 
lendülettel hellyel kínál, én meg újfent rácsodálkozom, 
hogy az Öreg-hegyről milyen gyönyörű a település és a 
Balaton.

Véletlenül lett ví�zilabdá-
zó. Tizenkét éves korában 
a Margit-szigetre ment le 
úszni az iskolával, és akkor 
ott kiszúrta a Dózsa edző-
je. Hogy mit látott benne, 
a mai napig sem érti, hi-
szen nem tudta a meden-
cét végig úszni. – Másnap 
elmentem edzésre, néhány 
napig járhattam csak, mert 
édesanyám, aki nagy Fra-
di- drukker volt, mondta, 
szó sem lehet róla, hogy 
én Újpesten sportoljak, 
így hamar „átigazoltam” 
a Ferencvároshoz. Ott Ge-
rendás Gyuri édesapja volt 
az úszóedző. Nem voltam 
valami jó úszó, két év után 
váltottam a vízilabdára 
– meséli pályafutásának 

kezdetét Kásás Zoltán, aki 
1966-ban mutatkozott be 
a válogatottban. 1970-ben 
Eb, 1972-ben olimpiai má-
sodik helyezett volt. 1973-
ban világbajnoki, 1974-
ben Európa-bajnoki cí�met 
szerzett. Jelenleg a ví�zilab-
da-edzőképzés vezetője, 
Kemény Dénessel együtt. 
Itt lehetőséget nyújtanak, 
a ví�zilabda sport területén 
korábban már tevékenyke-
dő szakemberek, volt válo-
gatott játékosok számára, 
hogy két év alatt szakedzői 
végzettséget szerezhessez-
nek sportágukban. A tan-
folyamot elvégzők teljes 
képet kapnak a ví�zilabda-
sport jelenlegi helyzetéről, 
a legújabb edzésmódsze-

rekről, tisztában lesznek 
a legújabb edzéselméleti 
és módszertani kutatások 
eredményeivel. A legfonto-
sabb, hogy munkájukban 
alkalmazni tudják a tanfo-
lyamon tanultakat.

2009 óta van nyaralójuk 
Lovason, nagyon szeret fe-
leségével itt élni. Amint le-
hetőségük van, otthagyják 
a főváros zaját és jönnek le, 
mert számukra mindez a 
békét, a nyugalmat jelenti. 
– Soha nem vágytunk parti 
telekre, hanem domboldal-
ra, szép panorámára. Egy 
viseltes házat felújítottunk. 
Jó érzés reggel a napfelkelté-
ben, este pedig a napnyugtá-
ban gyönyörködni, a szom-
szédokkal baráti viszonyt 
ápolni, jókat beszélgetni. Az 
emberek hamar befogadtak 
bennünket. Háza tetején ma-
gyar zászló leng, számára a 
magyarságtudat értékes és 
fontos. Nagyon sokfelé uta-

zott a világban, mindig is 
büszke volt arra, hogy ma-
gyar. – A több mint ezeréves 
történelmünket nem lehet 
csak egy kézlegyintéssel el-
intézni. Nekem döngetheti a 
mellét az amerikai a három-
száz éves történelmével. 
Mi itt vagyunk Európában, 
van egy olyan nyelvünk, 
amihez nincs hasonló, 
és ezt meg tudtuk őrizni. 
Legyünk büszkék arra, 
hogy mi különlegesek 
vagyunk! O� rülök a mostani 
politikának, mert itt béke 
és nyugalom van. Ha vala-
ki degradáló megjegyzést 
tesz a magyarokra, beval-
lom őszintén, én annak ke-
ményen visszavágok. Nem 
értek egyet azzal sem, hogy 
nálunk nincs sajtó- és szó-
lásszabadság. Több ország-
ban jártam, Angliában, Né-
metországban, Franciaor-
szágban sok mindent nem 
írnak meg az újságok, holott 
megtörtént. Fantasztikus 
neveket adtunk a világnak 
a művészetben, a tudomány-
ban, a sportban. Legyünk 
büszkék magyarságunkra! 
– fejezi be a beszélgetést 
Kásás Zoltán, miközben egy 
erős fuvallat meglobogtatja 
a piros-fehér-zöld, nemzeti 
szí�nű zászlót, mely az erké-
lyét dí�szí�ti.  Szóba kerül a 
születésnap is, mint mondja 
mindezt szűk családikörben 
tartják meg, ilyenkor eljön 
Tamás fia is, akire nagyon 
büszke, hiszen a világ egyik 
legjobb ví�zilabdázója volt 
és emberileg is csodálatos. 
Ugyanakkor felköszöntik 
pályatársai is, biztos lesz 
abban hogy meglepetéssel 
készülnek. 

Szendi Péter
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A tiszta és virágos Veszprém megyéért
versenyen Lovas kiváló minősítést kapott

A Veszprém Megyei 
Önkormányzat elnöke 
Polgárdy Imre levélben 
tájékoztatta Fazekas Gá-
bor alpolgármestert, 
hogy a helyszíni szem-
lék alapján a Veszprém 
Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Te-

rületrendezési Bizottsá-
ga kiváló minősítésben 
részesítette „A tiszta és 
virágos Veszprém megyé-
ért” versenyen Lovas köz-
séget.

 „Mindenekelőtt engedje 
meg, hogy köszönetemet 
fejezzem ki, amiért jelent-
kezett a Veszprém Megyei 

O� nkormányzat által szer-
vezett „A tiszta és virágos 
Veszprém megyéért” közte-
rület szépí�tési versenyre. A 
2021. évi közterület szépí�-
tési versenyben résztvevő 
települések közterületei-
nek helyszí�ni értékelését a 
Pénzügyi, Területfejlesztési 
és Területrendezési Bizott-

ság tagjai, valamint a Tit-
kársági és Szervezési Iro-
da két munkatársa látta el 
2021. július 20-26. közötti 
időszakban. A megméret-
tetés során a zsűri azt a 
fejlődést értékelte, ami 
a településeken az előző 
időszakhoz képest történt, 
figyelemmel a település 
környezetének szí�nvonalas 
kialakí�tására, a zöldterü-
letek állapotára, a virágok 
ültetésére, a fásí�tására, a 
vonzó településképre, a la-
kókörnyezet kulturált meg-
jelení�tésére. A versenyben 
Lovas Község KIVA� LO�  mi-
nősí�tést ért el, melyhez ez-
úton is gratulálok.”

Szendi Péter

Köszönet-
nyilvánítás

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Papp Bau Kft-nek, hogy anyagilag tá-
mogatta a faluház udvarában található kemence renoválását. 8 év használat-
ból adódóan elengedhetetlenné vált a kemence külső-belső javítása. A ke-
mencét építő erdélyi mesterember végezte el a szükséges felújítási munkákat.

Köszönjük szépen!
Lovas Község

Önkormányzata
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Kedves Olvasók!
A koronavírus járvány alatt az 

elektronikus egészségügyi megol-
dások használata felpörgött, és már 
az is látható, hogy nem fog a veszély-
helyzet előtti szintre visszaállni. 
Érdemes tehát megbarátkoznunk 
ezekkel az újításokkal.

Az EESZT, vagyis az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér („Fel-
hő”) elérhetővé teszi az egészségügyi 
ellátások alkalmával keletkezett adato-
kat, a leleteket, a recepteket, stb.  

Például, ha szeretnénk tudni, hogy 
•  fel lett-e töltve a felhőbe a vény, és 

mehetünk-e a patikába az állandó 
gyógyszereinkért, 

•  ha szeretnénk a saját és a családunk  
egészségügyi dokumentumait meg-
tekinteni, 

•  ha szeretnénk korlátozni, hogy ki, 

milyen egészségügyi adatunkhoz 
férjen hozzá,  akkor mindezt megte-
hetjük az EESZT Lakossági Portálon 
keresztül, kényelmesen a saját ott-
honunkból is.

A Lovas Jövőjéért Egyesület előadást 
szervez az EESZT lakossági szolgáltatá-
sainak megismertetésére.

Az előadáson megtudhatjuk, hogy 
•  mi szükséges ahhoz, hogy használni 

tudjuk a Portál szolgáltatásait,
•  milyen lehetőséggel és felelősséggel 

jár a Digitális O� nrendelkezés, vagyis 
az egészségügyi adataink hozzáfé-
résének a korlátozása, 

•  miként tudunk másnak meghatal-
mazást adni a gyógyszereink kivál-
tására, illetve 

•  hogyan tudjuk a kiskorú gyerme-
keink, vagy idős szüleink egész-
ségügyi adatait elérni a Portálon 
keresztül, és miként tudjuk a gyógy-
szereinket anélkül is kiváltani, hogy 

bemennénk a rendelőbe a receptet 
helyettesí�tő felí�rási igazolásért. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lovas Jövőjéért Egyesület

Indul a fűtési szezon
Előzzük meg lakástüzet és szén-monoxid-mérgezést

A hivatalos fűtési szezon október 
15-én kezdődik, viszont a hűvösebb-
re fordult időjárás miatt sok helyen 
már befűtöttek. Azok, akik meg nem 
ellenőriztették kéményüket és fűtő-
eszközeiket, ezt ugyan még mindig 
megtehetik, de ilyenkor leterheltek a 
szakemberek és hosszabb a várako-
zási idő.

A kéményseprő ősszel és télen is el 
tudja végezni a kémény ellenőrzését, 
és ha szükséges, a tisztí�tását. Ilyenkor 
arra érdemes figyelni, hogy a kémény-
ellenőrzés napján ne fűtsünk be, hogy a 
kéményseprőnek ne forró környezetben 
kelljen dolgoznia.

A kémények javasolt ellenőrzési gya-
korisága gázos fűtés esetén kétévente, 
szilárd tüzelés esetén évente egy alka-
lom. Akik családi házban élnek és a csa-
ládi házba nincs bejegyezve semmilyen 
vállalkozás, azok számára a kémény-
seprés ingyenes. A kéményseprő akkor 
jön, amikorra a kéménytulajdonos idő-
pontot foglalt. Településtől függ, hogy 
kéményseprőcég, vagy a katasztrófavé-
delem kéményseprői végzik az ingyenes 
kéményseprést. A katasztrófavédelem 
kéménysepréssel kapcsolatos informá-
ciókat tartalmazó weboldalán irányí�-

tószám alapján ki lehet keresni, hogy a 
katasztrófavédelemnél, vagy valame-
lyik kéményseprőcégnél lehet időpon-
tot egyeztetni az ingyenes ellenőrzés-
re. Ugyanezen a weboldalon az online 
ügyintézést kiválasztva lehet időpontot 
foglalni a katasztrófavédelem kémény-
seprőinél. 

Azt, hogy mennyire fontos az ingyenes 
lakossági kéményseprés lehetőségével 
élni, mutatja a tény, amely szerint a tűz-
oltókat idén már 702 kéménytűzhöz ri-
asztották. Az ilyen esetek leggyakoribb 
oka, ha nincs megfelelően kitisztí�tva és 
a kémény belső falára lerakódott korom 
és kátrány meggyullad. Minden hatodik 
lakástűz a kéményben keletkezik. 

A fűtési időszakban megnő a szén-
monoxid-mérgezéses esetek száma. 

Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál 
jelentkezhet ez a probléma, hiszen min-
den nyí�lt égésterű fűtőeszköz és ví�zme-
legí�tő forrása lehet a mérgező gáznak, 
amennyiben nem biztosí�tott a levegő-
utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, 
illetve a vegyes tüzelésű kazán, a kon-
vektor és a fali ví�zmelegí�tő is lehet nyí�lt 
égésterű és akkor ezek a szoba levegőjét 
használják működés közben. Ha nincs 
elég friss levegő ezek környezetében, 
szén-monoxid fog keletkezni, ami magas 
koncentrációban akár egy percen belül 
is halált okozhat. Idén már 14 ember halt 
meg emiatt. E� vente egyszer érdemes 
szakemberrel megnézetni a fűtést és a 
ví�zmelegí�tőket. Ezek hőtermelő, lánggal 
égő berendezések, a meghibásodásuk 
lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérge-
zéshez vezethet.

E� rdemes minden nyí�lt égésterű fűtő- 
és ví�zmelegí�tő eszköz mellé szén-mon-
oxid-érzékelőt helyezni. A megbí�zható 
érzékelők listája megtalálható a ka-
tasztrófavédelem honlapján. Az érzéke-
lőt a fűtőeszköztől, vagy ví�zmelegí�tőtől 
egy méterre, fejmagasságba helyezzük 
el, és figyeljünk a szavatossági idejükre. 

Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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A közösség a legnagyobb értékünk
Október 9-én szombaton már a kora reggeli óráktól nagy 

sürgés-forgás volt a Faluház udvarán. A lovasiak a szokásos 
Szüreti Fesztiválra készülődtek, de ez a mostani egészen 
más volt, mint a korábbi években. Idén lovasokkal, és trakto-
rokkal vonult végig a menet Lovas utcáin és hirdette a szü-
reti mulatságot. 

A felvonulás hosszú sora 
alig fért el a Faluház telkén, 5 
traktor pótkocsiját telis-tele 
megtöltötték a felvonulók, és 
ha még egy pótkocsi lett vol-
na, arra is lettek volna még 
további jelentkezők. Ahogy 
egy részvevő megjegyezte, jó 
volt végignézni a meneten. 
Elöl a lovasok a hagyományok 
őrzőiként, utána pedig a trak-
torosok utánfutókkal rajtuk 
kicsik, nagyok, fiatalok és 
idősebbek, néptáncosok és a 
tangóharmónikás, aki a zenét 
szolgáltatta menet közben is. 
Az önkormányzati munkatár-
sak pedig jó borral, ásványd-
ví�zzel és finom pogácsával 
kí�nálták a menet részvevőit. 
Ilyen nagy és ilyen jó hangula-
tú szüreti felvonulást mosta-
nában nem láttunk Lovason. A 
visszaérkező menetet kemen-
cében frissen sült ropogós 
héjú kovászos kenyérrel és 
hozzávaló kencékkel kí�náltuk, 
zsí�rral, tepertőkrémmel, lila-
hagymával. 

A felvonulás után néptán-
cosok programja következett. 
Utánuk a „Dinamite Dudes” 
- ahogy saját maguk magyar-
ra fordí�tották a „Dinamit 

Fiúk” következtek. Nevüknek 
megfelelően fergetes bulit 
csaptak, egy szál gitárral és 
egy nagybőgővel rockabilly 
stí�lusban rock slágereket ad-
tak elő rengeteg elképesztő 
lendülettel, humorral, szí�n-
padi show-val fűszerezve. 
A Dinamite Dudes (Dinamit 
Fiúk) után a Sasi Duó adott 
utcabált egészen éjfélig. A 
közismert slágerekre sokan 
táncoltak a közösségi téren 
felállí�tott sátor alatt. Jó volt 
látni, hogy mennyien össze-
jöttünk és milyen jól éreztük 
magunkat.

Mindeközben a gyerekek 
számára is biztosí�tottunk 
programot. A rajzpályázatra 
beérkezett képek alkotói egy-
séges kis ajándékcsomagot 
kaptak, az elkészült képek a 
Faluházban megtekinthetők. 
Simonné Ildikó a nagyterem-
ben papí�rfonás kézműves 
foglalkozást tartott, Dienes 
Andrea és kollégája pedig arc-
festéssel kedveskedett a gye-
rekeknek. Annyi gyerek volt, 
hogy ketten is alig bí�rták az 
arcfestést.

Sokan megállí�tottak ben-
nünket és jó kedvvel gratu-

láltak a jó programhoz és 
a jó szervezéshez, melyet 
ezúton szeretnék visszaad-
ni, és köszönetet mondani 
mindazoknak, akik eljöttek 
és részvételükkel erősí�tették 
a programot. Szeretném kü-
lön köszönetemet kifejezni 
mindazoknak, akik önzetlen 
munkájukkal segí�tettek a 
rendezvény létrejöttében és 
megvalósí�tásában, és elnés-
zést kérek, ha valaki kima-
rad a felsorolásból. Köszönet 
Fehérné Anettnek és Sárdi 
Máténak a kenyerek elkél-
szí�téséért, Tóth Jánosnak a 
kí�nált borért, Gerbel Magdi 
néninek a finom pogácsáért, 
Simon Róbertnek a közösségi 
szí�ntér mögötti tér rendezé-
séért, Megyesi A� ginak, Szabó 
Anitának és gyerekeiknek 
a helyszí�n dí�szí�téséért, Fe-
hér Barnabásnak és Haibach 
A� dámnak a sátor állí�tásáért, 
a lovasoknak (Márffy Bence 
és lánya, Róza, Kis A� ron és 
Mucsy Katalin, Nagy Zsanett, 
Szabó Csilla, Varga László 
Dödi, Tóth Kristóf) a hagyo-
mányos öltözetben történő 
felvonulásért, a traktorosok-
nak (Tóth János és ifjabb Tóth 
János, Vasáros Dóra, Tóth 
Miklós „Mikka”, Simon Gézu) 
a menet szállí�tásáért, a Pol-
gárőrség tagjainak a menet 
és a rendezvény biztosí�tásá-
ért, a Sarok Borozónak a büfé 

szí�nvonalas szolgáltatásáért. 
A rendezvény sikerét az adta, 
hogy ilyen sokan megmoz-
dultunk és tettünk egy közös 
cél érdekében. Milyen jó volt 
látni, hogy a lovasiak tudnak 
együttműködni és együtt jó 
kedvvel mulatni.

Külön öröm az örömben, 
hogy 1 millió forintot nyert 
a település a programokra. A 
művelődésszervező munka-
társ, Magócsi Andrea a szer-
vezésen kí�vül egy pályázat 
megí�rásával járult hozzá a 
rendezvényhez, melynek kö-
szönhetően a Szüreti Feszti-
vál és a nyári 1 napos Lovasi 
Vigasság és Családi Nap költ-
ségei nagy részére sikerült 
támogatást nyerni. A közös-
ség a legnagyobb értékünk 
– ez a mostani rendezvény is 
jól tükrözte, ha együtt moz-
dulunk, akkor jól működnek 
a dolgok. Az önkormányzati 
hivatalban rendszeres heti 
értekezletet tartunk, a kép-
viselőkkel heti szinten inter-
neten beszéljük meg a dolgo-
kat és a héten leülünk a helyi 
egyesületek vezetőivel és he-
lyi közéletben aktí�van részt 
vevő személyekkel is baráti 
beszélgetésre és tervezgetés-
re. Együtt teszünk a faluért. 
Együtt menni fog.

Fazekas Gábor
alpolgármester



10 Lovasi Hírek

Település jegyzője
Kormányhivatal
NÉBIH
Rendőrség
Állatvédelmi szervezet

Akikhez fordulhat:

NÉBIH zöldszám: 06-80-263-244
Rendőrségi segélyhívó: 112

 
Az állatkínzás szabadságvesztéssel büntetendő

bűncselekmény!
 

             fájdalmat, szenvedést, sérülést okozni,
éheztetni, rossz körülmények közt tartani...

 

Az állatvédelem közös ügyünk, 
tegyünk érte! 

Ha felelőtlen  állattartást, állatkínzást tapasztal,
tegyen bejelentést, hogy segíthessünk!

Hirdetmény!
Tájékoztatom Lovas Község érintett lakosságát,

hogy Lovas Község Önkorányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttmű-

ködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet,
valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény alapján ezennel kiírja a
2022. évre BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

felsőoktatási hallgatók számára
a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév 

első félévére vonatkozóan.
A pályázati feltételeknek megfelelően

Lovas Község O� nkormányzata pályázatot hirdet
az „A” és „B” tí�pusú támogatásra.

A pályázat rögzítésének az önkormányzathoz
történő benyújtásának

határideje: 2021. november 5.

A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica U� gyfélszolgálat
1381 Budpaest Pf. 1418

Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A pályázatokat Lovas Község O� nkormányzatának cí�mére 
(8228 Lovas, Fő u. 8.)

kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
A postai úton benyújtott pályázatoknál a postabélyegző 

dátumát vesszük figyelembe.

Kérjük, hogy pályázata benyújtását ne hagyja
a benyújtási határidő napjára,

mert hiányzó dokumentum esetén,
nem lesz lehetőség annak pótlására.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
az Alsóörsi Közös O� nkormányzati Hivatal

lovasi kirendeltségén személyesen,
vagy telefonon a 06-87/447694-es telefonszámon.

Lovas, 2021. szeptember 27.

Fazekas Gábor Zoltán
alpolgármest sk.


