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Tájékoztatás
Tájékoztatom Lovas lakosságát, hogy polgármesteri tisztségemről lemondtam 2021. augusztus 31. hatállyal, amit tár-

sadalmi megbí�zatásban láttam el. Köszönöm a tisztelt Választók bizalmát és jó egészséget kí�vánok mindenkinek! Továbbá 
szeretném megköszönni több távozó munkatársam munkáját, akik sokat tettek településünk érdekében és jól együtt 
tudtunk dolgozni. Szeretném megköszönni Alsóörs polgármesterének, jegyzőjének és az alsóörsi képviselő-testület tag-
jainak azt a segí�tséget, amit Lovas községnek nyújtottak. Továbbá köszönet illeti a közös hivatal dolgozóinak a munkáját. 
Helyettem az MÖ� TV (önkormányzati törvény) előí�rásának megfelelően az alpolgármester látja el a feladatot. Lemondá-
som semmiféle anyagi terhet nem jelent a település számára. 

Tisztelettel,
Ferenczy Gáborné

Megújulás a Lovasi Önkormányzati Hivatalban
Szeretettel üdvözlöm a 

kedves lovasiakat és remé-
lem, hogy mindenkinek jól 
telt a nyár! Szeptember a 
tanévkezdés és a munkába 
állás időszaka a megérde-
melt, bár mindig rövidnek 
érzett nyaralás után. Ú� j len-
dülettel, feltöltődve kezdhe-
tünk neki a munkának, hogy 
új célokat, új eredményeket 
érhessünk el – í�gy van ez 
az önkormányzatnál is. A 
hivatalban történt személyi 
változások – lemondás, fel-
mondás, közös megegyezés-
sel történt távozás – miatt 
először a jó szí�nvonalú sze-
mélyi állomány biztosí�tására 
van szükség.

Ö� römmel újságolhatom, 
hogy máris sikerült új al-
jegyzőt találni. A kiválasz-
tási folyamatban, a jelöltek 
meghallgatásában részt 
vett Hebling Zsolt Alsóörs 
polgármestere és Báró Béla 
Alsóörs község jegyzője a 
közös önkormányzati hiva-
tal részéről, Lovas részéről 
pedig Fazekas Gábor Zoltán 
alpolgármester (e sorok í�ró-
ja). 5 jelölt került behí�vásra, 

melyből 3 pályázó szakmai 
tapasztalatát mindhárman 
megfelelőnek találtuk az al-
jegyző állás betöltéséhez, 
közülük 2 jelölt tűnt szá-
munkra legalkalmasabbnak. 
A jelöltekről tájékoztattam 
a képviselőtestületet is, és 
kikértem az ő véleményüket 
is. Végül Buschné dr. Csomai 
Gabriellára esett a választás. 
Gabriella egy kedves, fiatal, 
harmincas éveiben járó 2 
gyermekes édesanya, jogász 
végzettséggel, kiegészí�tő 
közigazgatási tanulmányok-
kal, és már tapasztalatot 
szerzett aljegyző helyettesí�-
tésben a fűzfői önkormány-
zati hivatalban. Szakmai elő-
relépés számára az aljegyző 
pozí�ció, Lovas önkormány-
zata pedig hamarosan – fel-
mondási ideje lejártával egy 
fiatal jogász szakembert üd-
vözölhet a hivatal élén.

Külön öröm számomra, 
hogy sikerült közösen meg-
állapodásra jutnunk Szabó 
Anita helyi lakos hivatalse-
géddel is munkaviszonya 
folytatásának ügyében. Ani-
ta munkájával mindenki elé-

gedett a hivatalban, anyagi 
okok miatt nyújtotta be fel-
mondását, és érthető módon 
máshol keresett volna mun-
kát. Vele is sikerült olyan 
megállapodást kötni, mely 
Anitának, és az önkormány-
zatnak is egyaránt vállalha-
tó és előnyös. Az új aljegyző 
és Szabó Anita megállapo-
dás szerint alkalmazását és 
a szükséges költségvetési 
módosí�tásokat az e célból 
összehí�vott rendkí�vüli tes-
tületi ülésen a képviselők 
egyhangúan támogatták és 
megszavazták.

Szeptember 8-án meg-
történt a polgármesteri át-
adás-átvétel a jegyző úr és 
a kormányhivatal tisztvise-
lője jelenlétében. A kisterem 
hosszú asztala megtelt az 
átadásra szánt dokumentu-
mokkal, mely Mészáros-Rácz 
Ildikó pénzügyi munkatárs 
munkáját dicséri. Termé-
szetesen a folyamatban lévő 
ügyek megismerése és fel-
dolgozása még heteket, sőt 
hónapokat vesz igénybe, 
de hála Istennek úgy tűnik, 
hogy a hivatal részben meg-

újult személyzettel jól el tud-
ja látni a feladatát.

Báró Béla jegyző és Tretykó 
István alsóörsi informatikus 
segí�tségével átvizsgáltuk a 
lemondott polgármester és 
a távozott aljegyző asszony 
által használt asztali számí�-
tógépet, illetve laptopokat. 
Sajnálattal vettük észre – me-
lyet hivatalos feljegyzésben 
is rögzí�tettünk – hogy renge-
teg ügyviteli dokumentum, 
illetve a hivatali levelezés 
túlnyomó része törlésre ke-
rült a gépekről. Vajon miért 
volt szükség a dokumentu-
mok és a hivatali levelezés 
nagy részének törlésére? Az 
aljegyző által használt asz-
tali PC-n az általa készí�tett 
hivatalos dokumentumok 
csak beszkennelt, nem szer-
keszthető pdf formátumban 
találhatók. Vajon végiggon-
dolták-e lépésüket az érin-
tettek, hiszen ezzel saját volt 
lovasi és alsóörsi kollégáik 
munkáját nehezí�tik? (Ter-
mészetesen ez csak nehezí�ti, 
de nem fogja akadályozni a 
munkavégzést.)

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Miért volt szükség két 

számí�tógépes szakember 
soron kí�vüli, rendkí�vü-
li megbí�zására az aljegyző 
és a polgármester gépei-
nek „rendbetételére”, olyan 
töredezettségmentesí� tő 
program lefuttatásával, mely 
az informatikus munkatárs 
elmondása szerint többek 
között azt eredményezi, 
hogy a törölt dokumentumo-
kat szakemberek sem tudják 
helyreállí�tani. Szerencse a 
szerencsétlenségben, hogy 
az informatikus munkatárs-
nak sikerült a távozott al-
jegyző asszony levelezését 
– melyet pendrive-on, jel-
szóval védve, de jelszó nél-
kül hagyott hátra – a jelszó 
feltörésével visszamentenie 
az asztali gépre és í�gy a leve-
lezésből visszanyerhető lesz 
(sok pluszmunkával) az ügy-
viteli dokumentumok jelen-
tős része. Nekem erről sze-
mélyes véleményem annyi, 
hogy aki hátrafelé harcol, 
az nem tud előre nézni, pe-
dig most az a legfontosabb, 
hogy előre tekintsünk, és a 
szükséges megalapozás és 
helyreállí�tás után elkezdjük 
a falu épí�tését, szépí�tését. 
Egyet biztosan mondhatok, 
amikor átadom stafétát az 

újonnan választott polgár-
mesternek, nem fogom tö-
rölni sem a munkával kap-
csolatos dokumentumokat, 
sem a hivatali levelezést, és 
erre kérem a kollégákat is.

Rendkí�vüli testületi ülésen 
előterjesztettem a könyvtár 
nyitvatartási idejének változ-
tatását is. A korábbi vezetés 
számomra érthetetlen mó-
don ragaszkodott a könyv-
tár és a közösségi szí�ntér 
különálló nyitvatartásához. 
A Nemzeti Művelődési In-
tézettől kért hivatalos véle-
mény szerint a gyakorlatban 
általános a könyvtár és a 
szí�ntér egyidőben történő 
nyitvatartása. Javaslatomat a 
képviselőtestület egyöntetű-
en támogatta és megszavaz-
ta, í�gy a könyvtár hivatalos 
nyitvatartása az eddig heti 6 
óráról heti 18 órára bővült. 
Tájékoztatásul, a könyvtá-
ros és közművelődési segí�-
tő munkatárssal közösen 
kidolgoztunk és megí�rtunk 
egy pályázatot a falunap és 
a szüreti fesztivál program-
jának támogatására, mely 
még augusztusban beadásra 
került a Nemzeti Művelődési 
Intézethez.

Szeptember 9-én hivata-
los látogatást tettünk Sár-
di Máté falugondnok úrral 

Veszprémben a Megyeházán 
Németh Zsolt megyei főépí�-
tész úrnál. Németh Zsolt úr 
karrierjének kezdete kap-
csolódott Lovashoz, és még 
mindig szí�vén viseli az itteni 
helyi értékek védelmét és 
megóvását. A felmondás-
sal távozó helyi főépí�tész 
helyére ezért három olyan 
főépí�tész jelöltet is javasolt 
nekünk, akik a helyi értékek, 
adottságok megőrzése töre-
kednek, és a befektetői ér-
dekeket igyekeznek kontrol 
alatt tartani és összehangol-
ni az értékvédelemmel. Már 
2 jelöltet hí�vtam is és ha-
marosan találkozom velük. 
Németh Zsolt úr í�géretet tett 
arra is, ha a 3 jelölt egyike 
sem tudja vállalni a megbí�-
zást, akkor további jelölteket 
is tud még ajánlani.

A személyi változások 
mellett váltás következik be 
az önkormányzat és a hiva-
tal működtetésében is. Saját 
meggyőződésem, hogy a leg-
nagyobb értékünk a közös-
ség, ezért minden képvise-
lőtestületi taggal és minden 
munkatárssal együtt kí�vánok 
működni. Heti szinten terve-
zek megbeszélést folytatni 
és folyamatosan egyeztetni 
a képviselőtestület tagjaival 
és Sárdi Máté falugondnok 

úrral. A hivatalban a munka-
társakkal bevezetjük a rend-
szeres hétfő reggeli munka-
megbeszélést. Ezeken a mun-
kamegbeszéléseken minden 
munkatárs be tud számolni 
a heti feladatokról, í�gy haté-
konyabb lesz az információ-
áramlás és jobban tudunk 
egymásnak segí�teni, együtt 
dolgozni. Például a tervek 
szerint Sárdi Máté pár napos 
helyettesí�tését, a falubusszal 
történő szállí�tást Szabó Ani-
tával ketten végezzük már 
ebben a hónapban.

Ez a szeptember eleji pár 
nap már rengeteg tennivalót 
hozott, de megnyugtathatok 
mindenkit, hogy az időközi 
választásokig terjedő átme-
net időszakára feltett célom 
az önkormányzat és a hivatal 
működésének szilárd meg-
alapozása és rendbetétele. 
Legjobb tudásom és igyeke-
zetem szerint azon leszek, 
hogy az újonnan választott 
polgármesternek egy jól mű-
ködő, magas emberi és szak-
mai kvalitású személyekből 
álló hivatalt tudjak átadni és 
kérem a kollégák és képvise-
lőtársak segí�tségét is ebben.

Mindenki iránt tisztelettel,
Fazekas Gábor

alpolgármester

FOTÓPÁLYÁZAT!
Lovas Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet

„Lovas értékei és szépségei”
címmel

Olyan fotókat várunk, ami a Lovas település helyi értékeit és szépségeit mutatják be.
A fotókat a konyvtar@lovas.hu címen, vagy pendrive-on személyesen a könyvtárba várom.

Nagy felbontású, jó minőségű, digitális képeket várunk, melyeket szeretnénk majd felhasználni.
A fotók beérkezési határideje: 2021. október 15. 

A fotókból 12 db lesz kiválasztva, a válogatott képekből a jövő évi naptárt szeretnénk elkészíteni. 
Várjuk Önöktől a fényképeket, hogy egy szép naptárat tudjunk közösen készíteni.
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Színvonalas fogathajtó verseny Lovason
Pezseg a lovasélet Lo-

vason! A település ön-
kormányzata a Lovasi 
Lovas Klubbal karölt-
ve újabb színvonalas 
versenyt rendezett a 
lovasakadálypályán. Ez-
úttal fogathajtók mérték 
össze ügyességüket, gyor-
saságukat, felkészültségü-
ket.

– Két versenyszámban, há-
rom futamban összesen 39 
startot nézhetett végig a népes 
közönség. A profi lebonyolítás-
nak köszönhetően nem voltak 
üresjáratok, a fogatok vára-
kozás nélkül váltották egy-
mást, így mindig volt látnivaló 
– hangsúlyozta Vida Márió a 
Lovasi Lovas Klub elnöke. E� s 
tényleg volt mit nézni, mert nem volt két egyforma fogat. 

Igazán szemet gyönyörködte-
tőek voltak a kocsik, a lovak, a 
lószerszámok, és nem utolsó 
sorban roppant elegánsak vol-
tak a hajtók és a segédhajtók. 
Mindenki megadta a módját a 
versenyzésnek, ápolva ezzel 
egy régi tradí�ciót. Hiszen ne 
feledjük, a honfoglaló magya-
rok is hajtottak fogatot, úgy-
hogy aki 2021-ben pénzt és 
időt nem spórolva foglalkozik 
a fogathajtással, az egy több 
mint ezeréves hagyományt 
tart életben. Szerencsére van 

utánpótlás. Ezen a versenyen 
is láthattunk kamaszkorú kis-
lányt fogatot hajtani. 

A szervezők persze most 
is gondoskodtak arról, hogy 
senki ne maradjon éhen, 
szomjan, két büfé is kí�nált 
enni- és innivalót. Az önkor-
mányzat és a Lovasi Lovas 
Klub hosszútávra tervez a 
lovasversenyekkel, az ér-
deklődők biztosak lehetnek 
abban, hogy lesz folytatás. 
E� rdemes figyelemmel kí�sér-
ni az egyesület közösségi ol-
dalát. SZP

A település önkormányzata a Lovasi Lovas Klubbal karöltve újabb színvonalas versenyt rendezett a lovasakadálypályán. Ezúttal 
fogathajtók mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat, felkészültségüket.

MEGHI�VÖ�
Lovas Község Ö� nkormányzata 

tisztelettel meghí�vja Ö� nt
és Kedves Családját 

az Aradi Vértanúk tiszteletére
rendezett csendes megemlékezésre

Időpont: 2021. október 6.
(szerda) 18.00 óra

Helyszí�n:
Arany János és Petőfi Sándor utca sarka
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Három hétig a kortárs művészeté volt
a főszerep Lovason, Felsőörsön és Csopakon

Idén is megrendezték a 
Garten Balaton elnevezésű, 
a képzőművészetet közép-
pontba állító kortárs művé-
szeti heteket. Ezúttal három 
faluban, Lovason, Felsőör-
sön és Csopakon összesen 
hat kiállítást tekinthettek 
meg a látogatók, akik fél-
száz társművészeti progra-
mon is részt vehettek.

A lovasi Nagy Gyula Galé-
ria adott otthont a Határa-
ink cí�mmel megrendezendő 
központi kiállí�tásnak, melyre 
főként fiatal képzőművészek 
munkáiból válogattak a kurá-
torok: Bánki A� kos és Schneller 
János. Ezzel párhuzamosan a 
Zalaszentgróti Művésztelep 
szobrászati anyagából szintén 
Lovason, a Márffy Ház pajtá-
jában és közvetlen környeze-
tében volt tárlat. Felsőörsön 
Fotóudvar néven új helyszí�n-
nel bővült a rendezvényso-
rozat, itt a kortárs fotográfia 
került a középpontba. E� den 
cí�mmel a Civil Házban nyí�lott 
kiállí�tás, mí�g E� rzékek cí�mmel 
szabadtéri fotókiállí�tást ál-

lí�tottak össze. Mindemellett 
filmvetí�tések, koncertek és 
kiállí�tásokhoz kapcsolódó 
tárlatvezetések, beszélgeté-
sek szintén szí�nesí�tették a 
programot a három hét során. 
Csopakon a Zámbó Műterem 
és Galériában, Robitz Anikó 
fotográfus önálló tárlata, il-
letve Zámbó Attila szabadtéri 
szoborkiállí�tását tekinthették 
meg az érdeklődők. 

– A Garten Kertmoziban 
kilenc képzőművészeti témá-
jú filmet vetítettünk. Ismert 
meghívott vendégeink között 
volt Antal Péter, a debreceni 
Modern és Kortárs-Művészeti 
Központ egyik alapítója, Egri 
János televíziós személyiség és 
műgyűjtő, valamint a nemzet-
közi hálózatkutatás egyik el-
ismert alakja, Barabási-Albert 
László. Megemlékeztünk a 
tavaly elhunyt Nagy Máriáról, 
aki sokat tett azért, hogy Lovas 
fontos kulturális szereplője le-
gyen a térségnek – ismertette 
a programsorozatot Schneller 
János művészettörténész, ku-
rátor. Mint mondta, két prog-

ram kiemelt jelentőséggel bí�rt 
a lovasiak számára. Koronczy 
Endre képzőművész egy fém-
váz és rengeteg nejlonszatyor 
segí�tségével hozott létre örök-
mozgó, de ideiglenes műalko-
tást Lovas határában, a Garten 
Alapí�tvány pedig a rendez-
vény ideje alatt fotómentési 
akciót hirdetett. Útóbbihoz 
kapcsolódóan felkérték Lo-
vas lakóit, hogy hozzák el a 
település életéhez kapcsolódó 
régi, papí�ralapú fényképei-
ket, melyeket a szakemberek 

digitalizáltak, és vetí�tett kiál-
lí�tást rendeztek belőlük. Ezt 
követően a szkennelt képeket 
átadták az önkormányzatnak 
megőrzésre és felhasználásra. 
Schneller János szerint az idei 
programsorozat volt eddig a 
legsikeresebb. Egyrészt jóval 
több érdeklődő volt, mint az 
elmúlt években. Nagy örö-
mükre becsatlakozott Felső-
örs és reméli, hogy jövőre Pa-
loznak is. Továbbá több ren-
dezvény is volt, a nézők nagy 
örömére. Szendi Péter
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Egy műgyűjtő kvízmester, fiatalos lendülettel 
Beszélgetés Egri Jánossal

A Garten Balaton keretén 
belül hívták meg a szerve-
zők Egri Jánost, egykori te-
levíziós személyiséget, mű-
gyűjtőt, jégkorongozót Lo-
vasra. Műgyűjtés a vasfüg-
gönyön innen és túl címmel 
a Nagy Gyula Galéria kertjé-
ben Bánki Ákos absztrakt 
festő és kurátor, valamint 
Schneller János művészet-
történész beszélgetett Egri 
Jánossal, aki a rendezvény 
előtt adott interjút. 

– Milyen gyermekkora volt 
Egri Jánosnak? Ha jól tudom a 
háború alatt családjával buj-
kálni kényszerült. Az őt bújta-
tó nevelőnőt, Szabó Máriát a 
család előterjesztésére később 
a Világ Igaza kitüntetettjei 
közé emelték.

– 1936 novemberében szü-
lettem, akkor még egy békés 
világ volt, de sajnos mindez 
1944-ről nem mondható el. 
Szabó Mária volt a nevelő-
nőm, miután az édesanyámat 
nagyon korán elveszí�tettem. 
Ö�  anyukámnak megí�gérte, 
hogy mellettem marad és fel-
nevel. Mindezt tisztességgel 
és becsülettel végig is csinál-
ta. A nyolcvanas évek végén 
hunyt el, a mai napig jó szí�v-
vel, nagy szeretettel emlék-
szem rá.

– Talán kevesen tudják ön-
ről, hogy jégkorongozott. A 
Vörös Meteorral háromszo-
ros magyar bajnok lett. Miért 
pont ezt a sportágat válasz-
totta? Hogyan emlékszik visz-
sza ezekre az időkre?

– E� letem legjobb döntése 
volt, hogy ezt a sportágat vá-
lasztottam, ami nem igazán 
az én testalkatomnak volt 
megfelelő, hiszen 74 kilo-
gramm voltam, szemben az 
ellenfeleimmel, akik húsz ki-
lóval többet nyomtak. Nem 
volt könnyű köztük jégko-
rongozni, de sikerült, hiszen 
a magyar válogatottban is 
szerepeltem. Ha most visz-
szagondolok életem erre a 
szakaszára, akkor elmond-
hatom, hogy szinte mindent 
ennek a sportágnak köszön-
hetek. Nagyon sok mindenre 
megtaní�totta az embert, ki-
váltképp az alázatra, hiszen 
te egy csapatnak vagy a játé-
kosa. Mindez a televí�ziózás-
nál is sok segí�tséget nyújtott. 
Tudomásul kell venni, hogy 
nem te vagy a legfontosabb, 
te egy csapatnak vagy a tag-
ja. Lehet, hogy ott egy vezető 
pozí�cióban vagy, mert te vagy 
a szerkesztő, műsorvezető, 
de az asszisztens, a rendező, 
a berendező nélkül a műso-
rod semmit nem ér. 

– Mi vagy ki csábította el a 
televíziózáshoz, hiszen éveken 
keresztül villamosmérnök-
ként dolgozott? Nem bánta 
meg soha?

– Egyáltalán nem! Egy évig 
a franciaországi Grenobleban 
játszottam. 1968-ban kezd-
tem el bedolgozni a Magyar 
Televí�zió sportszerkesztő-
ségének. A jégkorong-világ-
bajnokságokat, valamint az 
1972-es müncheni olimpia 
ökölví�vó-mérkőzéseket én 
kommentáltam. 

– 1972-től huszonöt éven 
át  vetélkedő műsorokat ve-
zetett az Magyar Televíziónál, 
köztük a Lehet egy kérdéssel 
több?, a Játék a betűkkel, a Ke-
resztkérdés, a Kérdezzǃ Fele-
lek, valamint az Elmebajnok-
ság című műsorokat. Banális 
a kérdés, de melyik műsorára 
a legbüszkébb és miért?

– Mai szemmel elmondani, 
hogy 4-5 millió ember ült le 
annak idején a televí�zió ké-
szülékekhez vasárnap dél-

után szinte el sem hiszik, akik 
nem abban a korban éltek. A 
Hét cí�mű műsor előtt nézték 
az Elmebajnokságot, mely 
nagyon népszerű volt, hiszen 
ha fogalmazhatok í�gy, a játé-
kosokra lett mindaz kitalálva. 
Persze mindezt butaság ösz-
szehasonlí�tani a mostani te-
leví�ziózással, hiszen manap-
ság rengeteg csatorna van. 

– Mit gondol a mostani tele-
víziózásról? Ön szerint olyan 
műsoroknak, melyhez annak 
idején a neve fűződött már 
nincs létjogosultsága napja-
inkban?

– Ha finoman akarok fogal-
mazni a mostani televí�ziózás 
minőségileg meglehetősen 
silány. Véleményem szerint 
szükség lenne műveltségi ve-
télkedőkre, a közönség erre 
igényt is tartana, de jelen pil-
lanatban a kereskedelmi és 
közszolgálati csatornák nem 
í�gy gondolják. Egyes csator-
nák nézettsége katasztrofális 
adatokat mutatnak. Sajnos a 
világ ilyen szempontból meg-
változott, és nem jó irányba. 

– November közepén lesz 85 
éves. Nagyon fiatalos, lendüle-
tes. Mit csinál napjainkban 
Egri János? 

– Nagyon büszke vagyok 
a két felnőtt gyermekemre, 
akik három unokával aján-
dékoztak meg. Nagyon jól 
belenőttem ebbe a nagypapa 
szerepbe. Erre is kitaláltam 
valamit, hogy az unokáim-
nak nagyon óvatosan adok 
tanácsokat. Hiszen lehet, 
amit én a legjobb szándékkal 

mondok nekik, az manapság 
már nem annyira érvényes. 
Nekem az a feladatom, hogy 
őket segí�tsem, támogassam. 
Semmiképpen sem szeret-
nék egy tiszteletreméltó 
nagypapa pozí�ciójában tet-
szelegni. Nagyon jól érzem 
magam, szerencsére sok ba-
rátom van, még jégkorong-
edzéseken is találkozunk 
egymással.  

– Műgyűjtés a vasfüggö-
nyön innen és túl címmel be-
szélgetnek önnel hamarosan. 
A műgyűjtése miben teljese-
dik ki? 

– Gyűjteményemben csak-
nem kivétel nélkül olyan al-
kotók munkáit találjuk meg, 
akikkel személyes kapcsola-
tot, barátságot alakí�tottam 
ki. Büszkeséggel tölt el, hogy 
ismertem a XX. század má-
sodik felének nagy hatású 
magyar és külföldi képző-
művészeit. Ú� gy, mint: Bar-
csay Jenő, Czóbel Béla, Deim 
Pál, Gyarmathy Tihamér, 
El Kazovszkij. A Franciaor-
szágban élő Victor Vasarely, 
Sygmund Kolosvary, Nico-
las Schöffer, vagy a világhí�rű 
svájci grafikus és szobrász 
Max Bill munkái láthatók. 
Nem képeket, festményeket, 
hanem festőket, művészeket, 
rendkí�vüli embereket gyűj-
töttem. A gyűjtemény nem 
választható el a gyűjtőtől, 
minden gyűjteményből lehet 
következtetni a gyűjtő í�zlésé-
re, világlátásra, beállí�tottsá-
gára. 

Szendi Péter
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Megállás nélkül hajszolni valamit
Fenyvesi Ottó József Attila-díjas költővel beszélgettünk hazáról, nyelvről,

Jugoszláviáról, költészetről és a defektet kapott bicikliről
– Vajdaság, Veszprém, Lovas. 

Egy felettébb kalandos életút 
eddigi állomásai. Felidézné né-
hány fontos pillanatát?

– A Vajdaság a szülőföldem. 
Mohol-Gunarason, egy kétezer 
fős szí�nmagyar faluban szü-
lettem. Meghatározó gyerek-
kori élmény volt a hatalmas 
bácskai sí�kság: tele tanyákkal, 
búza-, kukorica-, napraforgó- 
és kenderföldekkel. Nagyszü-
leim, mindkét ágon, bácskai 
parasztok. Voltak saját földje-
ik, állataik, éjjel-nappal szor-
galmasan dolgoztak. Ö� téves 
koromban Topolyára költöz-
tünk, ott jártam magyar isko-
lába, gimnáziumba. Anyám 
kitartásának köszönhetően 
Ú� jvidékre kerültem egyetem-
re, ahol magyar nyelvet és 
irodalmat tanultam. Diploma-
témám a Cholnoky testvérek 
munkássága volt, innen az 
érdeklődés Veszprém iránt. 
Dolgoztam tévés újságí�róként, 
lemezlovasként és irodalmi 
szerkesztőként. Első verses-
könyvem 1978-ban jelent 
meg. Majd egy évig katona vol-
tam Macedóniában (az akkori 
jugoszláv–albán határszaka-
szon). Jugoszlávia felbomlá-
sakor, a szerb–horvát háború 
kitörése után, 1991. novem-
ber 6-án hagytam el Ú� jvidéket, 
ahol feleségemmel és gyerme-
keimmel éltünk. Egy kisebb 
hollandiai kitérő után úgy 
döntöttünk, hogy Veszprém-
ben fogunk élni. Különböző 
lapoknak voltam munkatársa, 
igazgattam a tapolcai és a vár-
palotai tévét, majd 2002-ben 
az MTA veszprémi bizottságá-
nak lettem a szervezőtitkára. 
Tavaly vonultam nyugdí�jba. 
2015 őszén költöztünk Lo-
vasra. Azt szoktam mondani, 
hogy nekem ott van az ottho-
nom és a hazám, ahol a köny-
veim és a bakelitlemezeim kö-
rülvesznek. Nekem a Vajdaság 
a fiatalságot, a csa lád alapí�tást 
és az Ú� j Symposion folyóiratot 
jelentette. Veszprém az egzisz-
tenciális bizonytalanságok, a 

gyereknevelés és a kemény 
munka korszaka volt, Lovas 
pedig – remélem – a megnyug-
vás és az életem tapasztalata-
inak nagy összegzése lesz. Az 
ember számára otthont jelent 
az a tér, ahol egy bizonyos időn 
keresztül élt, amelyhez hozzá-
szokott, és amelyből tulajdon 
láthatatlan, belső énje árad. 
Számomra a családom, a ba-
rátaim világa, az a társadalmi 
és intellektuális környezet, 
amelyben élek, a foglalkozá-
som, a munkahelyem jelenti 
az otthont, de otthonom a 
magyar nyelv, a magyar világ-
felfogás, a magyar történelmi 
tapasztalat, a bátorság és a 
gyávaság magyar megnyil-
vánulásai. Nekem a magyar 
nyelv jelenti a hazát. 37 évig a 
határon túl éltem, büszke vol-
tam származásomra, nevelte-
tésemre, közösségem szokása-
ira és műveltségemre. Nagyon 
jól kijöttem egy másik ország 
multikulturális valóságával is.

– Milyen volt a szellemi, kul-
turális, művészeti élet és közeg 
Jugoszláviában és ezen belül a 
Vajdaságban?

– Akit érdekel, az erre hosz-
szabb választ kaphat a Halott 
vajdaságiakat olvasva cí�mű 
kötetemben, de azt most nem 
részletezném, most röviden 
egy Mészöly Miklós-idézettel 
felelnék. Mészöly frappánsan 
összefoglalta az ottani helyze-
tet egy 1971-ben feleségének, 
Polcz Alaine-nek í�rt levelé-
ben: „Mindenkivel találkoztam, 
megelőzendő a sértődéseket. 
Izgalmas mozgásban van itt 
minden, egy teljesen új típusú 
(Svájchoz hasonló) államszer-
kezet kialakulása érlelődik, az 
egyes köztársaságoknak teljes 
autonómiája (külön alkotmány 
stb.) van, s ebben a Vajdaság-
nak is új perspektívái lehetnek. 
Irigylésre méltó szabadság, 
kötetlenség a tervezésben, kí-
sérletezésben – egészen más 
nyelvet beszélnek, mint mi.”

– Milyen áramlatok és mely 
művészek hatottak önre akko-

riban? És most?
– Gimnazistaként Juhász 

Ferenc és Nagy László költé-
szete hatott rám, majd később 
jött a nagy kaland, az Ú� j Sym-
posion folyóirat, amelynek 
1974 és 1983 között oszlopos 
tagja voltam. Mestereim Tol-
nai Öttó és Domonkos István 
(délvidéki magyar alkotók) 
voltak, de nagyon hatottak 
rám délszláv költők (Tomaž 
S�alamun és Branko Maleš) is. 
Vég nélkül sorolhatnám a ne-
veket, í�rókat, festőket, zene-
karokat: Blaise Cendrars, Art-
hur Rimbaud, Samuel Beckett, 
Charles Bukowski, Robert 
Rauschenberg, Joseph Beuys, 
Csontváry Kosztka Tivadar, 
Cholnoky Viktor, Kassák Lajos, 
Tandori Dezső, a Led Zeppelin 
és a Ramones együttes, David 
Bowie, Patti Smith, Tom  Waits 
és sokan mások. Imádom a 
gyimesi és a palatkai magyar 

népzenét is.
– Hogyan kapcsolódik alko-

tásaiban és életében a költészet 
és a zene? És persze a képző-
művészet.

– Gimnazistaként (1969–
1973) inkább a képzőművé-
szet érdekelt jobban. Azt is 
mondhatnám, hogy a képző-
művészet és a zene felől ér-
keztem az irodalomba. A het-
venes és a nyolcvanas évek-
ben a művészetek valamiféle 
kohézióban éltek, s igen nagy 
hatással voltak egymásra, gon-
doljunk csak a filmszerű mon-
tázs és a videóklipek dinami-
kájára, a lüktető és dübörgő 
zenékre, a széttöredezett szö-
vegekre, szabadversekre és 
regényfolyamokra. Ebből az 
összművészeti, multimediális 
„korszellemből” próbáltam 
felépí�teni az irodalmi műve-
imet és a kollázsaimat, mert 
minden nemzedéknek a lehe-
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tő legsajátosabbat kell kihoz-
nia magából, í�rja a Hagakure, a 
szamurájok kódexe: „Állítólag 
amit a kor szellemének hívnak, 
soha nem tér vissza. Ez a szel-
lem nyomtalanul elvész, amint 
a kor tovatűnik. Éppen ezért 
hiába szeretné visszafordítani 
valaki az idő kerekét száz évvel 
vagy többel, nem teheti meg. 
Ezért a lehető legjobbat kell 
kihozni minden nemzedékből.”

– A napokban Veszprémben 
előadást tartott Hamvas Béla 
szerb fordítójáról. Mi az ő je-
lentősége számunkra?

– Sava Babić (1934–2012) 
egy szerb í�ró és műfordí�tó volt, 
akinek a születését a Szabadka 
melletti Palicson jegyezték be. 
A szülei Herce govinából ér-
keztek Bácskába, ő 1941-ben 
magyar iskolában kezdte az 
első osztályt, majd különbö-
ző intézményekben dolgozott 
Szabadkán, Ú� jvidéken és Bel-
grádban. Ö� riási fegyvertény-
nek tartom, hogy az 1993–
1994-es tanévben a Belgrádi 
Egyetemen magyar nyelv és 
irodalom tanszéket alapí�tott, 
amelynek nyugdí�jba vonulá-
sáig tanszékvezetője volt. E� le-
te során 14 kötete jelent meg, 
de 23 fiókban maradt, kiadóra 
várt. Ami számunkra lénye-
ges: magyar irodalmi műveket 
(klasszikusokat és kortársa-
kat) fordí�tott szerbre. 75 for-
dí�táskötet fűződik a nevéhez, 
ami hihetetlen, magánszorga-
lomból 50 kiadatlan művet is 
lefordí�tott. Amikor megalakult 
1999-ben Balatonfüreden a 
Magyar Fordí�tóház, állandó 
látogatója lett, rendületlenül 
fordí�tott. Hamvas Bélának 
az összes művét lefordí�totta 
szerb nyelvre, még a kézirat-
ban lévőket is. Nagyon nagy 
rajongója volt Hamvasnak. 
Sava Babićnak köszönhetjük 
a Hamvas-kultusz kialakí�tását 
a délszláv kultúrában. Babić 
halála után, 2013-ban Bala-
tonfüred önkormányzata fel-
kért, hogy állí�tsak össze egy 
könyvet az ő emlékére. Ennek 
a kötetnek az előszavában í�rta 
Szőcs Géza: „Ma már tudjuk, 
hogy húsz kormány, negyven 
egyetem, nyolcvan tanszék és 
háromezer csereprogram sem 
tud előállí�tani egyetlen Sava 
Babićot se.” Nagyon szerette a 
magyar kultúrát, kí�vülről jött 

emberként segí�tett saját énké-
pünket megerősí�teni, kollektí�v 
személyiségünket felépí�teni, 
segí�tett újragondolni létma-
gyarázatainkat.

– Megjelent a Vár Ucca Mű-
hely című folyóirat legújabb 
száma. Mit emelne ki belőle, 
természetesen a teljesség igé-
nye nélkül?

– A Vár Úcca Műhely (VÚM) 
irodalmi-művészeti folyóirat 
első száma 2000-ben jelent 
meg. A minap jelent meg a 71. 
és a 72. szám. Arra töreked-
tünk mindig, hogy az iroda-
lom és a művészet valamiféle 
szerves egységet képezzen. 
Ezért a 71. számban például 
Somody Péter festőművész 
képei láthatók, és olvasható 
benne Hegyeshalmi László-
nak a kiállí�tás megnyitóján 
elhangzott beszéde. Az aktu-
ális verseken, prózákon és a 
recenziókon kí�vül Németh Ist-
ván Péter tanulmányt í�rt a 100 
éve született Mészöly Miklós-
ról, A� cs Anna pedig a modern 
magyar Anakreónról, Endrődi 
Sándorról értekezik. A VÚM 
72. számában négy tanulmány 
szerepel: a kortárs magyar 
költészet tapasztalatmintáiról, 
Sziveri János költői műveiről, 
Rubin Szilárd tapolcai éveiről 
és regényeiről. Valamint a 20. 
század ellenkulturális jelensé-
geiről is van egy dolgozat.

– A napokban megjelenik egy 
új verseskötete is, a Paloznak 
overdrive. Mit jelent a cím?

– Ez a verseskötetem az 
elmúlt négy-öt évben í�rt köl-
teményeimet tartalmazza. 
Amióta Lovason lakunk, sokat 
sétálok, kerékpározom a régi 
római úton, amely egykoron 
Aquincumot és Rómát kötötte 
össze. A cí�madó vers a woods-
tocki rockerek (Canned Heat) 
és a paloznaki szőlőhegyen 
megrendezett dzsesszpikni-
ken fellépő „diszkóegyüttesek” 
(például Earth, Wind and Fire) 
közötti életszemlélet kibékí�t-
hetetlenségéről, ellentétéről 
szól, valamint konkrétan arról, 
hogy defektet kapott a bicik-
lim, és tolom haza, Paloznak-
ról Lovasra. Maga az overdrive 
szó annyit jelent: hajszolni 
valamit. Úgyanakkor olyan je-
lentése is van, hogy az elekt-
romos gitár hangját nagyon 
eltorzí�tjuk.

– Nyilván figyelemmel kíséri 
a volt Jugoszláviában zajló po-
litikai, kulturális eseményeket. 
Miként látja a helyzetet? Ho-
gyan látja, puskaporos hordó 
még a Balkán?

– A Balkán továbbra is na-
gyon bonyolult hely. Egy vérrel 
áztatott fekete félsziget, ahol 
uralkodókat, államférfiakat 
öltek még a 20. században is, 
gyakoriak az erőfitogtató há-
borúk, a gyilkosságok, Euró-
pa legnyomasztóbb álmainak, 
rémálmainak helyszí�ne. A Bal-
kán feneketlen kút, elhanya-
golt hátsó kert. Előszeretettel 
nevezik lőporos hordónak a 
nacionalisták és a vérbosszúra 
szomjazó törzsek ivadékai mi-
att. Szlovénia és Horvátország 
(Jugoszlávia két leggazdagabb 
köztársasága) 1990 körül 
torkig volt már a szegény és 
agresszí�v szerbekkel, akik to-
vábbra is szerették volna őket 
kizsákmányolni. A szlovének 
és horvátok hirtelen felfedez-
ték elfelejtett katolikus, közép-
európai, sőt, Habsburg-identi-
tásukat, és kiváltak a délszláv 
föderációból. Az oroszbarát 
szerbek pedig erőszakos et-
nikai tisztogatásokba kezdtek 
Boszniában és Koszovóban. 
Persze a horvátok, az albánok 
és a bosnyákok is. Az 1999-
es NATÖ-bombázások után 
a szerbek egyelőre meghát-

ráltak. Egyetlen hadizsákmá-
nyuk maradt, a Vajdaság, ahol 
a délvidéki magyarok száma 
drasztikusan megcsappant. A 
2018-ban í�rt balkáni útinap-
lómban a következő következ-
tetésre jutottam: „A Balkánon 
nagyobb kanállal esznek, de 
inkább kézzel, erősebb italokat 
isznak, főleg pálinkát, hango-
sabban nevetnek, előbb ütnek, 
még előbb szúrnak, és sietve tá-
voznak, ha bajba keverednek.”

– Miket olvas mostanában?
– Kedvenc í�róim munkáira 

vagyok leginkább kí�váncsi. 
Név szerint: Bodor A� dám, Öra-
vecz Imre, Tolnai Öttó, Tőzsér 
A� rpád, Ferdinandy György. A 
fiatalabb nemzedék tagjai kö-
zül például Nemes Z. Márió, 
Sopotnik Zoltán, Pollágh Péter, 
Laczkor Gábor, Örcsik Roland, 
Sándor Zoltán alkotásaira fi-
gyelek, mert olykor számomra 
is inspirálóak a szövegeik.

– Mik a tervei a közeljövő-
ben?

– A közeljövőben befeje-
zem a balkáni útinaplómat, 
de folyamatosan dolgozom 
egy Veszprémmel kapcsolatos 
könyvön is, amely helyi törté-
netekről és személyekről fog 
szólni. Egy sajátos enciklopé-
dia a számomra fontos, sors-
döntő, különös személyekről 
és eseményekről.

Hegyi Zoltán/Napló

FENYVESI ÖTTÖ�  1954-ben született a volt Jugoszlá-
via területén található Mohol-Gunarason. Az édesapja 
kovácsmester, mí�g az édesanyja (a nagy múltú Balassa 
család leszármazottja) varrónő volt. A testvére, Erika je-
lenleg a horvátországi Rijekában él. A� ltalános iskolába 
és gimnáziumba Bácskatopolyán járt, majd az újvidéki 
egyetem bölcsészkarán tanult. Ú� jvidéken folyóirat-szer-
kesztő, rádióban lemezlovas, irodalmi műsorok és ifjú-
sági hetilap rockzenei rovatának szerkesztője volt. 1991 
őszén települt át Magyarországra, majd különböző újsá-
goknak és televí�zióknak lett a munkatársa és vezetője. 
A Veszprémben megjelenő Vár Úcca Műhely folyóirat 
főszerkesztője. 18 évig volt az MTA E� szak-dunántúli Re-
gionális Központjának titkára. Feleségével, Gabriellával 
1982-ben kötöttek házasságot, két gyermekük született: 
A� ron (38 éves), a Budapesten élő művészettörténész 
és Noémi (35), aki Zürichben pszichológus. Az elmúlt 
évtizedekben számos elismerésben részesült, í�gy átve-
hette például a Magyar Ezüst E� rdemkeresztet (2012), a 
Cholnoky-dí�jat (2017) és a József Attila-dí�jat (2015) is. 
I�rásait nyolc nyelvre fordí�tották le. Volt egyéni kiállí�tása 
Ú� jvidéken, Budapesten, Szegeden és Chicagóban is.
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Tizennyolc elsős kezdte meg
a tanulmányait Alsóörsön

Ú� nnepi istentisztelettel 
egybekötött tanévnyitót tar-
tottak a református temp-
lomban. A gyerekek a meg-
szokott módon beballagtak 
isten házába, elől az elsősök 
a sor végét a nyolcadikosok 
zárták. A Himnusz elének-
lése után igét hirdetett Dr. 
Kálmán Csaba református 
lelkész. 

Hangsúlyozta, hogy az 
előttünk álló esztendőben is 
szükségünk van Isten meg-
tartó kegyelmére és segí�tsé-
gére, ahhoz, hogy elérhessük 

céljainkat. Bármennyire is 
szeretünk előre tervezni, cé-
lokat kitűzni önmagunk elé, 
ahhoz hogy azokat elérjük 
kevés csak az emberi akarás. 
Kell hozzá sokfajta segí�tség, 
kell a tanárok útmutatása, 
kell a szülők támogatása és 
végül, de nem utolsó sorban, 
kell Isten segí�tsége is. - Hadd 
bíztassalak ma Isten igéjével 
benneteket, diákokat és ta-
nárokat is. Induljunk ma úgy 
ennek az évnek, hogy bízzunk 
Istenben, őt kérjük arra, hogy 
segítsen elérni a céljainkat, 

adja nekünk ajándékba ezt 
a tanévet, hogy legyen hozzá 
erőnk, bölcsességünk, kitar-
tásunk és egészségünk. Majd 
10 hónap múlva a tanévzá-
rón legyen mit megköszönni 
neki. 

Mészáros Károly iskola-
igazgató egy személyes él-
ménnyel kezdte beszédét. 
Elmondta, hogy idén is náluk 
töltötték a nyarat Ölaszor-
szágban élő unokáik. Kér-
dezte tőlük, milyen náluk a 
tanévnyitó. Azt a választ kap-
ta, semmilyen, mert ott nem 

tartanak tanévnyitó ünnepsé-
get. – Mi szerencsére másképp 
gondolkozunk. Azt szeretnénk, 
hogy ez a nap legyen ünnepe 
annak, hogy újra együtt le-
hetünk, újra örülhetünk egy-
másnak és elkezdhetünk egy 
izgalmas, eseményekben dús 
tanévet – hangsúlyozta az 
igazgató. Majd folytatta to-
vább, hogy a gyerekek más-
képp érzékelik az időt, mint 
a felnőttek. Számukra lassab-
ban telnek az órák és a napok. 
Elmondta, hogy a tanárok is 
szeretnék, hogy ne érezzék 
olyan hosszúnak a taní�tási 
napokat. De ez csak úgy fog 
menni, ha a gyerekek minden 
nap készülnek az órákra, ha 
pontosan, kipihenve érkez-
nek meg reggel az iskolába, 
ha a tanórákon aktí�van és fe-
gyelmezetten vesznek részt, 
ha egymás közt és tanáraik-
kal tisztelettudóan viselked-
nek. Jelenleg 135 a tanulói 
létszám, 18 elsős kezdte meg 
a tanulmányait az iskolában. 
A tanévnyitón a harmadiko-
sok műsorral búcsúztak a 
nyártól, majd az elsősök es-
küt tettek, hogy méltó tanulói 
legyenek az iskolának.

Szendi Péter
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Fotómentés Lovason
– jövőre lesz ötven éves a Kövestető

Fotómentés néven indí-
totta útjára kezdeménye-
zését a Garten Balaton, 
melynek célja, hogy Lovas 
életéről minél több fotó-
emléket összegyűjtsenek 
és összehozzák azokat az 
embereket - legyenek akár 
őslakosok, akár újonnan 
Lovasra költözők -, akik a 
hely- és településtörténet 
után érdeklődve, vagy a csa-
ládfakutatásaik során már 
megkezdték a régebbi ko-
rok dokumentumainak és 
fotóinak gyűjtését.

Varga János privát archí�vu-
mokban felkutatott fotók és 
filmek segí�tségével beszél a 
hetvenes évek lovasi nyara-
lóinak kaláka-épí�tkezéseiről 
balatoni retró filmjében. János 
története a településen közel 
ötven évvel ezelőtt kezdődött, 
amikor is Lovas Kövestetőnek 
nevezett részén az 1972-ben 
kiparcellázott telkek egyikét 
családjával együtt megvá-
sárolta. „Gyüttünk, de nem 
mentünk” -í�rja le státuszát 
János abban a filmben, ami a 
kövestetői szomszédok régi 
fotóinak és felvételeinek se-
gí�tségével a település ezen 
részének házépí�téseit és be-
népesí�tését dokumentálja. 
Jómaga, mint nyaralóépí�tő és 
tulajdonos került Lovasra, de 
immáron 20 éve Budapestről 
leköltözve itt él.

Kövestető beszédes név, a 
kiparcellázás előtt csupán egy 
„kőbánya” állt az utcák által 
keretezett terület helyén. Per-
sze nem hivatalos kőbánya, 
hanem amolyan kőlelő hely, 
aki épí�tési anyagot keresett 
házához, az itt megtalálta. 
Aztán az önkormányzat úgy 
döntött, hogy ezt a kopár részt 
kiparcellázza és üdülőtelek-
ként értékesí�ti, az eredeti cél 
szerint azért, hogy a lovasi 
óvoda felújí�tására szükséges 
összeget előteremtse – ku-
tatta ki János a levéltárakból. 
Az óvoda felújí�tás persze el-
maradt, Kövestető viszont 
benépesült. Jött ide HM-es, 
BM-es, orvos, cukrász, autó-
buszvezető, kamionos, újság-
í�ró, tanár, mérnök, szobafestő, 
ügyvéd, karmester, lakatos és 
persze János családja. Aztán 
elkezdődött a nagy épí�tkezés. 
Aki tehette brigádot fogadott 
és kulcsrakészen vette át a 
házát, mindenki más évekig 
épí�tette kalákában, ideiglenes 
bódékban lakva. János Lovas-
Kövestető cí�mű filmje ennek 
az 1972-ben kezdődött bol-
dog házépí�tő időszaknak állí�t 
emléket. 2011-ben kezdte 
meg kutatómunkáját, amikor 
a legtöbb eredeti tulajdonosa 
még élt a házaknak, és kide-
rült a legtöbbjük őriz vala-
milyen emléket ebből az idő-
szakból. Volt, aki naplószerű 

fényképalbumot vezetett, más 
Super8-as felvételeket is ké-
szí�tett ezekről a meghatározó, 
„fészekrakó” évekről.

János levéltárakban és föld-
hivatalokban kutatva, amo-
lyan ős-google-térképként 
még egy 1971-es légifelvételre 
is rátalált, ami erről a terület-
ről készült. Kiderült ugyanis 
számára, hogy 1930-tól kezd-
ve a honvédség és a földmérők 
rendszeresen fotózták a ma-
gasból az országot, és persze 
Lovast is. Az egy évig is eltar-
tó gyűjtés után nem volt más 
hátra, mint összeszerkeszteni 
az anyagot. Az eredetileg is vi-
dám archí�v felvételeket János 
korabeli slágerekkel zenésí�-
tette meg. Egy lovasi pilóta 
barátja is fotózta a magasból 
a tájat, í�gy ezeknek a felvéte-

leknek a segí�tségével múlt és 
jelen párhuzamba állí�tható 
lett a filmben. Kövestető jövő-
re lesz ötven éves. Varga János 
szerint ma már nem lehetne 
ugyanezt a munkát elvégezni, 
mint tí�z évvel ezelőtt, mert 
sokan az eredeti tulajdonosok 
közül már nem élnek. Szeret-
né azonban, ha ez az évforduló 
is méltó ünneppel telne. A fo-
tók bemutatását ez alkalom-
ból nemcsak filmen tervezi. 
Végig fotózva a régi helyszí�ne-
ket azon dolgozik, hogy a régi 
utcaképek mellé az új arcula-
tokat tegye. Bí�zik abban, hogy 
kezdeményezése Lovason ér-
deklődőkre és segí�tőkre talál, 
összehozza a közösséget egy 
szép napra. 

Szendi Péter

Rajzpályázat
TÉMA: SZÜRETI ÉLMÉNYEIM 

MÚTASD MEG egy általad készí�tett RAJZ segí�tségével, hogy szá-
modra mit jelent a szüret!
A rajzokat A4-es lapra készí�theted, és bármilyen eszközt választ-
hatsz hozzá: zsí�rkréta, ceruza, filctoll. ví�zfesték… stb.
A legjobb munkákat beküldő pályázók ajándékot kapnak!

A pályázat fontos tudnivalói:
Korcsoportok: óvodás (3-6 év); alsós (7-10év); ifjúsági (10-18év)
Beküldési határidő: 2021. október 4. 
Az elkészült rajzokat a lovasi könyvtárba várom!
Kérlek, hogy a rajz hátoldalára í�rd fel a neved és az életkorodat

Díjátadó: 2021. október 9-én 
A rajzokat a Faluházban lehet majd megtekinteni

A program a Lovasi Könyvtári, Információs Közösségi Hely szer-
vezésében, a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer Keretében,
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósul meg!
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Vigyázat, szarvasok!
Az őszi időszakban meg-

nő a közúti járművek va-
don élő állatokkal törté-
nő ütközése, a balesetek 
megelőzése érdekében 
fogadják meg a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság tanácsait.

A Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitányság illetékes-
ségi területén az utóbbi na-
pokban megnőtt a vadon élő 
állatokkal történő ütközések 
száma a közutakon. Bein-
dult a gí�mszarvasok násza, 
mely szeptembertől októ-
ber elejéig tart. Ilyenkor a 
vadak sokkal óvatlanabbak 
és figyelmetlenebbek, mint 
máskor, emellett napközben 
is sűrűbben mozognak, í�gy 
nem árt felkészülni a gyako-
ribb megjelenésükre.

Fontos tudnivaló, hogy 
nemcsak azokon a helyeken 
lehet a közutakon a felbuk-
kanásukra számí�tani, ahol ki 
van helyezve a vadveszélyt 
jelző tábla, hanem máshol is. 
Különösen azokon az útsza-
kaszokon kell óvatosabban 
vezetni, ahol az út mentén 
sűrű a bozótos, az aljnö-
vényzet, emiatt nem lehet jól 
belátni. Ráadásul, ahol egy 
szarvas felbukkan ebben az 
időszakban, ott gyaní�tható-
an egy másik vad is követ-
ni fogja. Az állatok ugyanis 
ilyenkor csoportosan vonul-
nak.

A vadelütések legnagyobb 
része reggel, valamint az 
esti szürkületkor történik, 
mivel a vadállatok ebben az 
időszakban aktí�vabbak. A 
vadállatok kiszámí�thatat-
lanul viselkednek, a moz-
dulatlanul álló vad hirtelen 

megugorhat és akár a jármű 
irányába is vágtatni kezd-
het. A féktávolságon belül 
észlelt vad megjelenése ese-
tén erőteljesen fékezzen és 
használja a jármű hangjel-
zését. Kerülni kell a hirtelen 
kormánymozdulatokat, és 
irányváltoztatást, mert an-
nak súlyosabb következmé-
nyei lehetnek, mint aminek 
elhárí�tására törekszik. Ha 

teheti, szereljen vadriasztó 
sí�pot járművére.

Ha baleset történt, akkor 
azonnal álljon meg, keressen 
egy olyan biztonságos he-
lyet, ahol a további balesetek 
bekövetkezését el tudja ke-
rülni. Amennyiben lakott te-
rületen kí�vül vagyunk, akkor 
a kötelezően előí�rt elaka-
dásjelző háromszöggel és ha 
éjszaka van, a vészvillogóval 
jelöljük meg a járművün-
ket, vegyük fel a láthatósági 
mellényt. Miután a járművel 
biztonságosan félreálltak, 
tegyenek bejelentést a 112-
es dí�jmentes, segélyhí�vó szá-
mon. Amennyiben a vad még 
él, akkor arra is figyeljünk 
oda, hogy kellő távolságból 
értesí�tsük a többi járműve-
zetőt, a további balesetek 
elkerülése érdekében.

Fogadják meg a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság tanácsait a vadbalesetek 
megelőzésére:

Lassí�tson! A megengedett 
legnagyobb sebesség nem 
azt jelenti, hogy annyival is 
kell haladnia.

Kapcsolja fel a távolsági 

fényszórót! I�gy nagyobb te-
rületet láthat át. Szembejövő 
forgalom esetén természete-
sen kapcsolja le a reflektort!

Szembejövő forgalomnál 
nehezebb észrevenni a közel-
ben lévő vadállatokat. A se-
besség csökkentése segí�thet.

Tartson nagyobb követési 
távolságot! 

Folyamatosan figyelje az 
út két oldalát!

Ha vadat lát, lassí�tson! A 
vadállatok kiszámí�thatatla-
nul viselkednek. Van, hogy 
nem mozdulnak, de az is 
lehet, hogy megugranak és 
valamelyik irányba vágtatni 
kezdenek.

Ha egy őzet vagy szarvast 
látott, számí�tson többre is! 
A� ltalában ezek az állatok 
csoportokba verődnek.

Ha elpusztult, vagy hal-
dokló vadállatot lát az úton, 
hí�vja a 112 segélyhí�vó szá-
mot! Ne próbálja meg lehúz-
ni az úttestről; lehet, hogy 
még életben van, és egy ré-
mült állat súlyos sérülést 
okozhat patáival, agancsával 
vagy harapásával. Az elpusz-
tult állatot ne vigye magával, 
az lopásnak számí�t!

Forrás: www.police.hu
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Tartalmas nyár

Lassan már közhely az-
zal indítani, hogy minden 
más, mint korábban volt. 
Egy valami viszont biztos, 
az idei nyarat, a kicsit na-
gyobb szabadságot min-
denki nagyon várta már.

Május végén indultak a 
programok, először csak 
szabadtéri, inkább aktí�v 
időtöltésekkel, ilyen volt Al-
sóörsön a Felsőörs-Alsóörs 
kerékpárút sajtótájékozta-
tóval egybekötött bemuta-
tója, melynek keretében az 
érdeklődők nem csak az új 
kerékpárutat járhatták vé-
gig, hanem lehetőségük nyí�lt 
a Balaton-Felvidéki Nemzeti 
Park elektromos kerékpár-
jait is kipróbálni. Az elekt-
romos rásegí�tés a felsőörsi 
emelkedőkön a kevésbé ru-
tinos kerékpárosok számára 
hathatós segí�tséget jelent. A 
jó idő beköszöntével felélén-
kült a környék, megteltek 
a strandok, élet költözött 
a nyaralókba és a vendég-
házakba. Minden település 
felébredt bezártságából, 
gombamód szaporodtak a 
programok, sok koncert, 
gasztronómiai esemény, 
gyerekprogram hí�vogatott a 
Balaton Riviérájára. 

Lovason a Garten Balaton 
programjai üde szí�nfoltként 
jelentek meg a kí�nálatban, 

sőt idén Felsőörs is csatla-
kozott a kortárs művészeti 
fesztiválhoz, rengeteg kiál-
lí�tás, izgalmas beszélgeté-
sek, filmvetí�tések töltötték 
meg a településeket. Töb-
bek között Barabási Albert 
László hálózatkutató, illetve 
Csányi Vilmos etológus is 
ellátogatott hozzánk, hogy 
előadásaikkal, beszélge-

téseikkel tartalmas prog-
ramot kí�náljanak. Paloz-
nakon a Jazzpiknik ismét 
hatalmas érdeklődésre tett 
szert, a környék szállásai 
mind megteltek a fesztivál 
időpontjában. Alsóörsön a 
Jazzmólók és a Nyárbúcsúz-
tató vonzotta az embereket, 
de volt strandszí�nház, sőt, 
verses zenés irodalmi est 
is Kemény Zsófi és Csemer 
Bogi előadásában, melyre 
szintén nagy volt az érdek-
lődés.

A nyár nálunk, a Balaton 
Riviéránál is sűrű volt. Volt 
forgatás, az M4 Sport stáb-
jával állí�thattunk össze ke-
rékpáros műsort, melynek 
során bemutatkozhatott 
többek között Felsőörs, a 
Balatoni E� lménypark Cso-
pakon és a Vámosi pince is. 
Sok volt a szálláskereső, a 
programokat kereső turis-
ta, a visszatérő nyaralótu-
lajdonos, a Kajla pecséteket 

gyűjtő családok és persze a 
kerékpárosok. A kerékpá-
ros vendégek egész nyáron 
érkeztek, a legnagyobb hő-
ségben is kitartóan kerekez-
tek, azonban most jött el az 
igazi szezonjuk. Rengetegen 
használják mind a Balatoni 
Bringakört, mind pedig az 
új, Alsóörsöt Veszprémmel 
összekötő új kerékpárutat. 

Az ősz is sok-sok érdekes 
programot tartogat, szó-
val továbbra sem fogunk 
unatkozni. Alsóörsön szept-
ember 17-én ünnepélyes 
keretek között nyí�lik az Am-
fiteátrum, Malek Andival 
és Csányi Sándorral a nyitó 
hétvégén, jönnek a szüreti 
mulatságok, szeptembert 
pedig a Nyitott Pincék túrá-
val zárjuk.

Pataki Júlia
TDM menedzser

Balaton Riviéra Turisztikai
Egyesület
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A szürettel együtt megnő
a mustgázmérgezés veszélye

Magyarországon évente 
mintegy ötven alkalommal 
riasztják mustgázzal kap-
csolatos esethez a tűzoltó-
kat, az esetek egy részében 
már nem lehet segí�teni az 
áldozaton. Kellő odafigyelés-
sel a tragédiák elkerülhetők. 
A szőlő levének erjedésekor 
mustgáz keletkezik, amely 
nem megfelelő körülmé-
nyek között komoly veszélyt 
jelent. Szellőztetéssel, va-
lamint szén-dioxid-érzéke-
lő elhelyezésével azonban 
megakadályozható, hogy a 
szí�ntelen, szagtalan gáz ve-
szélyes mennyiségben fel-
halmozódjon és balesetet 
okozzon.

Egy liter erjedő must csak-
nem 42 liter szén-dioxidot 
termel, amely önmagában 
nem mérgező, azonban mi-

vel másfélszer nehezebb a 
levegőnél, egy szellőzés nél-
küli pincéből kiszorí�tja azt. 
Aki ilyen helyiségbe megy 
le, rövid idő alatt oxigénhiá-
nyos állapotba kerül, amely-
nek a jellegzetes tünete a 
szédülés és a fáradtságérzet. 
Ezeket az eszméletvesztés, 
végül a fulladás követheti. 
E� ppen ezért fontos folyama-
tosan szellőztetni a pincét, 
és célszerű oda szén-dioxid-
érzékelőt is felszerelni.  

A szén-dioxiddal telí�tett 
pincébe csak sűrí�tett levegős 
légzőkészülékben szabad 
bemenni, ezért aki must-
gázzal kapcsolatos balesetet 
észlel, azonnal hí�vja a 112-
es segélyhí�vó számot és kér-
je a tűzoltók segí�tségét!

Forrás: 
katasztrofavedelem.hu

Négy új gumiabroncsot kaptak a polgárőrök
A Hankook Tire Magyarország Kft idén tizedik 

alkalommal hirdette meg az abroncsadományo-
zási programját, amellyel a társadalom számára 
fontos tevékenységet végző országos vagy helyi 
hatáskörű szervezeteket támogatja. 

Az abroncsadományozási program keretében a 
cég olyan kisebb alapí�tványoknak és egyesületek-
nek is segí�tséget nyújt, amelyek méretükből faka-
dóan más módon ritkán és csak nagy erőfeszí�tések 
útján jutnának támogatáshoz. A járványhelyzetre 
tekintettel a pályázat elbí�rálása során kiemelt hang-
súlyt helyeztek a védekezésben valamilyen módon 
résztvevő szervezetek támogatására. A lovasi pol-
gárőrség azon szerencsés egyesületek közé tarto-
zott, akik támogatásban részesültek és ezáltal négy 
új gumiabroncsot kaptak a gyártól. - Nagy segítsé-
get jelent ez a helyi egyesületnek, akik az idén kapott 
szolgálati gépjárművük régi elhasználódott gumiab-
roncsait tudják lecserélni. Nagyságrendileg 100 ezer 
forintot tudunk ezzel megspórolni, nagyon örülünk a 
támogatásnak - mondta Simon Róbert az egyesület 
elnöke. 

Szendi Péter



14 Lovasi Hírek

Előadás az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér használatáról

Kedves olvasók!
A koronaví�rus járvány alatt az elektronikus egészségügyi 

megoldások használata felpörgött, és már az is látható, hogy 
nem fog a veszélyhelyzet előtti szintre visszaállni. E� rdemes 
tehát megbarátkoznunk ezekkel az újí�tásokkal.

Az EESZT, vagyis az Elektronikus Egészségügyi Szol-
gáltatási Tér („Felhő”) elérhetővé teszi az egészségügyi 
ellátások alkalmával keletkezett adatokat, 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 doku-

mentumait megtekinteni, 
•  ha szeretnénk korlátozni, hogy ki, milyen egészségügyi 

adatunkhoz férjen hozzá,  akkor mindezt megtehetjük az 
EESZT Lakossági Portálon keresztül, kényelmesen a saját 
otthonunkból is.

A Lovas Jövőjéért Egyesület előadást szervez az EESZT 
lakossági szolgáltatásainak megismertetésére.

Az előadáson megtudhatjuk, hogy 
•  mi szükséges ahhoz, hogy használni tudjuk a Portál szol-

gáltatásait,
•  milyen lehetőséggel és felelősséggel jár a Digitális Ö� nren-

delkezés, vagyis az egészségügyi adataink hozzáférésé-
nek a korlátozása, 

•  miként tudunk másnak meghatalmazást adni a gyógysze-
reink kiváltására, illetve 

•  hogyan tudjuk a kiskorú gyermekeink, vagy idős szüleink 
egészségügyi adatait elérni a Portálon keresztül, és mi-
ként tudjuk a gyógyszereinket anélkül is kiváltani, hogy 
bemennénk a rendelőbe a receptet helyettesí�tő felí�rási 
igazolásért. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lovas Jövőjéért Egyesület 

Könyvtári Hírek
A könyvtár és szí�ntér nyitvatartási ideje az alábbiak szerint változik:

Hétfőn: 8:00-12:00
Kedd: 15:00-19:00
Szerda: 11:00-18:00
Szombat: 8:00-12:00

Új könyvek a könyvtárban:
–  Peter Wohlleben: A fák titkos titkos élete: mit éreznek, hogy kom-

munikálnak?
–  Peter Wohlleben: A természet jelbeszéde: kertészkedő hangyák, 

liftező ölyvek, virágillat és jégeső
–  Yuval Noah Harari: Sapiens
–  Yuval Noah Harari: Homo Deus: A holnap rövid története
–  Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra
–  Pamela Binnings Ewen: Párizs Királynője: regény Coco Chanel éle-

téről
–  Kate Morton: Az órásmester lánya
–  Lars Kepler: Lázár
–  Lars Kepler: Homokember

–  Fejős E� va: Egyszer az életben: a bár, ahol nem hallgatott el a zene
–  Fejős E� va: Halál emlékül
–  Mörk Leonora: Törött tulipánok
–  M. Kácsor Zoltán: A Százfok- öböl réme: Zabaszauruszok
–  Philip Waechter: Hurrá, nyaralunk!
–  Lövei Mária és Vajda Réka: 100 Ezópusz- mese
–  Mészöly A� gnes: A kupolák titkai
–  Michelle Harrison: Egy csipetnyi mágia: három testvér, egy családi 

átok és némi varázslat
–  Marc-Úwe Kling. A nap, amikor a nagypapa tönkretette a ví�zfor-

ralót
 
Kérem, hogy akinél lejárt kölcsönzésű könyv van, minél hamarabb 
hozza vissza a könyvtárba.

Köszönettel:
Magócsi Andrea

könyvtáros és közművelődési asszisztens
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Felhívás Eboltásra!
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk segítséget nyújtani a településünkön élő kutyatar-
tóknak, hogy a veszettség elleni védekezés előírásainak megfelelően a kötelező veszettségoltásban részesíthes-
sék ebeiket
A jelenleg hatályos jogszabályok (164/2008. FVM rendelet) szerint be kell oltatni valamennyi kutyát évente legalább 
egyszer – illetve első életévében kétszer (3 hónapos korát betöltve majd ezt követően 6 hónap múlva)
Ennek érdekében éves veszettség elleni kampányoltást szervezünk

2021. szeptember 22-én (szerdán)
16.00 –17.00 óráig 

Helye: Polgármesteri Hivatal udvara 
(8228 Lovas, Fő út 8.)

Az oltás díja: 6000.-Ft/eb,
mely magában foglalja a féregtelení�tő tabletta árát is

Nem oltható az eb, ha ez időszakban hatósági megfigyelés alatt áll (embert mart) vagy betegség tünetei észlelhetők rajta.
Kérem, hogy az oltási könyvet hozzák magukkal!

A Magyar Vidék Örszágos 56-os Szervezet
és Lovasi Jenő gyermekei, valamint unokái

tisztelettel meghívják Önt és szeretteit

Lovasi Jenő (1911-1956)
magyar királyi főhadnagy,

az 1956-os Lovasi Nemzeti Forradalmi Bizottság egykori elnöke

emléktáblájának avatására
2021. szeptember 18-án (szombaton) 10.00 órára

a Stefanovszky-házhoz (Lovas, Fő út 2.).

A megemlékezés rendje:
10.00 Himnusz

A megjelenteket köszönti:
FAZEKAS GÁBOR LÁSZLÓ

Lovas község alpolgármestere

Emlékbeszédet mond:
vitéz PINTÉR KORNÉL 

a Magyar Vidék Örszágos 56-os Szervezet országos elnöke

Verset mond:
NAGY ÁKOS – dédunoka

A család nevében emlékezik:
KOVÁCS MÁRIA GYÖRGYI – unoka 

 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

Közreműködik Vesztergám Miklós tárogatóművész

TÁJÉKOZTATÓ
Lovasi Jenő m. kir. főhad-

nagy, az 1956-os Lovasi Nem-
zeti Forradalmi Bizottság 
egykori elnökének emléktáb-
la avatójával kapcsolatosan

1.) A tisztelt hozzátartozók és 
kedves vendégeink az egykori 
Varjas-ház, a jelenlegi Faluház 
(Lovas, Fő u. 8.) udvarán parkol-
hatnak gépjárműveikkel.

2.) Az emléktábla avatása 
után a Stefanovszky-ház (Lovas, 
Fő út 2.) helyiségeiben megte-
kinthető lesz egy alkalmi fény-
képkiállí�tás a ház egykori tulajdonosairól, a Stefanovszky családról 
és Lovasi Jenőről, valamint családjáról.

3.) A fényképkiállí�tás megtekintése után a résztvevők átvonulnak 
az egykori Varjas-ház, a jelenlegi Faluház (Lovas, Fő u. 8.) épületé-
hez, melynek oldalán megkoszorúzzák az 1952-ben halálra vert re-
formátus nagygazda, Varjas Géza (1880-1952) emléktábláját. Ezzel 
is pótolni kí�vánjuk a 2021. február 25-én, a Kommunnista Diktatúra 
A� ldozatainak Emléknapján – a járványügyi szabályok miatt – sajná-
latosan elmaradt megemlékezést.

4.) A rendezvény végén szeretetvendégségre hí�vjuk és várjuk 
kedves mindannyiukat az egykori Varjas-ház, jelenlegi Faluház (Lo-
vas, Fő u. 8) nagytermébe, vagy jó idő esetén a Varjas-udvarban ta-
lálható közösségi szí�ntérbe.

Tisztelettel kérjük rendezvényeinken a járványügyi szabályok be-
tartását!

Magyar Vidék Örszágos 56-os Szervezet
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15:30	 Gyülekező	a	Faluház	udvarán
15:30	 	Ajándékok	átadása	a	Rajzpályázat	legjobb	képei	alko-

tóinak
	 Helyszín:	Faluház
16:00	 Arcfestés	Dienes	Andreával
	 Kézműves	foglakozás	Simonné	Ildikóval
16:00	 Szüreti	felvonulás:	szüreti	menet	népviseletbe	
	 öltözött	felvonulókkal,	lovaskocsival,	traktorral,	
	 harmonikaszóval,	népdalokkal	és	boros	nótákkal
17:00	 	Fűzfő	Hagyományőrző	és	Nosztalgia	Táncklub	fellé-

pése
18:00:	 	Dynamite	Dudes	–	pörgős	rockabilly	gitárral	és	nagy-

bőgővel
	 	Közben	kemencében	sütött	kenyeret	kínálunk	hozzá-

való	kencékkel
20:00		 Utcabál	a	SaSi	Trióval

Büfét	a	Sarok	Borozó	Biztosítja

Szüreti
Fesztivál

2021. október 9.

"TE EGYSZER S MINDENKORRA FELELŐS LETTÉL AZÉRT, 
AMIT MEGSZELÍDÍTETTÉL."

SAINT-EXUPÉRY

Helyszín:	Lovas,	Fő	u.	8.	Közösségi	tér	(Faluház	udvara)
Rossz	idő	esetén	a	Faluház	nagyterme

Szervező: Lovas	Község	Önkormányzat
Műsorváltoztatás	jogát	fenntartjuk!

Tisztelettel	kérjük	a	rendezvényen	az	aktuális	járványügyi	szabályok	betartását!
Kapcsolttartó:	Magócsi	Andrea,	Tel:	20-97-10-749


