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Lovasi Napok
Idén július első hétvégéjén rendeztük meg 2 év kiha-

gyás után újra a Lovasi Napok rendezvényt. Gazdag és 
változatos programot kínáltunk a szórakozni vágyóká-
nak. 

A program péntek dél-
után a Nagy Gyula Galéri-
ában egy centenáriumi ki-
állí�tással kezdődött – Nagy 
Gyula születésének 100. 
évfordulója emlékére. A 
Garten Balaton egyik fő 
szervezője, Schneller János 
művészettörténész tartott 
egy méltató megemlékező 
beszédet, mely után Fazekas 
Gábor polgármester is kö-
szöntötte a jelen lévőket és 
meghí�vta a résztvevőket a 
Millennium Parkba a Lovasi 

Napok további programjai-
ra. A Millennium Parkban a 
Bonita táncegyüttes fellépé-
sével folytatódott a műsor. 

Dr. Kontrát Károly ország-
gyűlési képviselő nyitotta 
meg hivatalosan a XXII. Lo-
vasi Napokat, megnyitójában 
méltatta a lovasi hagyomá-
nyok őrzésének, ápolásá-
nak fontosságát. A megnyitó 
után a lovasi kötődésű Dr. 
Kondorosi Éva professzor 
asszonynak dí�szpolgári cí�m-
ről szóló emlékplakettet és 

lovasi cí�merrel dí�szí�tett krist-
tályvázát adott át Fazekas 
Gábor polgármester. A Veszo-
prém Megyei Napló is első 
oldalon tudósí�tott a meg-
nyitóról és a dí�szpolgári cí�m 
átadásáról. Az ünnepélyes 
program után Szilágyi A� dám 
énekelt mai magyar sláge-
reket, az utcabálhoz pedig 
a FunThomas Band szolgál-
tatta a zenét. A FunThomas 
zenekar visszatérő vendég a 
lovasi rendezvényeken, most 
is nagy sikert arattak. Az esti 
mulatság kicsit izgalmasra 
sikerült a feltámadt szélvihar 
miatt, de szerencsére nem 
volt szükség intézkedésre.

Szombat reggel 9 órakor 
kezdődött a főzőverseny, 
melyen 9 csapat indult. A 
zsűri méltatása szerint finoi-
mabbnál finomabb ételek 
készültek, nagyon nehéz fel-
adat volt a dí�jazott csapatok 
kiválasztása. Amí�g az éte-
lek készültek, a rendőrök is 
megérkeztek, rendőrautóval, 
rendőrmotorral, sőt szol-
gálati lovakat és kutyákat is 
hoztak magukkal. A gyerekek 
kipróbálhatták a járműveket, 
sőt a rendőrlovakra is felül-
hettek. Nagy érdeklődéssel 
várta a közönség a rendőrku-
tya bemutatót.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A gyerekekkel és szüleik-

kel együtt megnézhettük, 
hogyan dolgozik egy ki-
képzett rendőrkutya akció 
közben, utasí�tásra hogyan 
kapja el a biztonsági ruhába 
öltözött „bűnözőt”. A kutyás 
akció után a lovasrendőrök 
is tartottak egy bemutatót, 
mely után a gyerekek felül-
hettek a gyönyörű lovakra. A 
gyerekeknek a rendőr prog-
ramon kí�vül ugrálóvárat, 
kézműves foglalkozást és 
arcfestést is biztosí�tottak a 
szervezők.

A főzőverseny eredmény-
hirdetése után Boka Gábor 
vásári komédiás tartott 
interaktí�v táblás előadást 
Petőfi Sándor: János Vitéz 

cí�mű művéből épí�tkezve, 
kérdésekkel bevonta és 
megnevettette a közönséget. 
A műsort követően lovasi 
solymász szakértőnk, Bogyai 
Frigyes tartott előadással 
egybekötött könyvbemu-
tatót (Bogyai Frigyes: Ma-
gyar Solymász Almanach). 
Ezután egy gyakorlati be-
mutatót is megtekinthettek 
az érdeklődők Fuszonecker 
Gergő solymász jóvoltából 
az általa hozott sólyom és 
sas részvételével. A bemuv-
tató után az érdeklődők kéz-
be vehették a madarakat és 
fényképezkedhettek velük. A 
gyerekek a kisebb sólymot, a 
felnőttek pedig a tekintélyes 
nagyságú sast tarthatták a 
kezükön pár pillanatra, hosz-

szú sor alakult ki a madarak 
előtt. A rendőrök távozása 
után a Lovasi Lovas Klub 
jóvoltából, Vida Márió elnök 
segí�tségének köszönhetően 
a gyerekek délután is lova-
golhattak még. 

A solymász program után 
a Fresco Bello zászlóforgató 
csoport bemutatója követ-
kezett. A csoport műsora 
a szí�npadtól induló felvo-
nulással kezdődött majd a 
lovaspályán folytatódott. A 
zászlóforgatók után a Zir-
ci Fúvósok koncertje, majd 
Halasi Adelaida és Langer 
Soma operett duója követ-
kezett. Az operett sláge-
rek után Dj Peregi László 
szolgáltatta a diszkó zenét. 
Este 9-kor érkezett az este 

sztárvendége, Hevesi Tamás. 
A művész úr nagyon köz-
vetlen volt, számos szemé-
lyes történettel egészí�tette 
ki a műsort az egyes dalok 
éneklése között. Fergeteges 
hangulatban telt a buli - a 
főműsorra teljesen megtelt 
Millennium Park. Hevesi 
Tamás fellépése után Dj Pe-
regi László nyújtotta a videó 
diszkót az utcabálhoz.

Ezúton is szeretném meg-
köszönni minden kedves 
kollégának, segí�tőnek a sok 
munkát, segí�tséget és min-
den kedves vendégnek a 
részvételt, reméljük, hogy 
mindenki jól szórakozott és 
jól érezte magát!

Fazekas Gábor
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Időközi önkormányzati választás
Lovason Fazekas Gábor Zoltán (Független) lett a falu pol-

gármestere, ahol megválasztották a képviselőket is: Sárdi 
Máté 122, Fehérné Kiszlinger Anett 106, Simon Róbert 104, 
Pintér Kornél pedig 94 szavazatot kapott. Erről tájékoztatta 
lapunkat Mecsériné Róka Erzsébet, a szavazat számláló bi-

zottság elnöke. Elmondta, a névjegyzékben 436 fő szerepelt, 
melyből megjelent 124, ez 28,44 százalékos részvételt jelent. 
A polgármester 117 érvényes és hét érvénytelen szavazatot 
kapott, a képviselők 123 érvényes és egy érvénytelen szava-
zatot kaptak. Forrás: veol.hu

Megtartotta alakuló testületi ülését az új önkormányzat
A július 11. alakuló testületi ülésen Mecsériné Róka Er-

zsébet a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a június 26. időközi választás rendben 
lezajlott, egyben ismertette a választási eredményeket. 
Fazekas Gábor polgármester beszámolt a programjáról, 
majd titkos szavazáson egyhangúlag Sárdi Mátét válasz-
tották meg alpolgármesternek.

Minekután Mecsériné 
Róka Erzsébet a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke ismer-
tette a szavazás eredményét 
– ezt önök külön olvashatják 
egy cikkben –, megtörtént az 

önkormányzati képviselők 
eskütétele és a megbí�zóle-
velek átadása. Ezután került 
sor a polgármester eskü-
tételére és a megbí�zólevél 
átadására. Majd Fazekas Gá-

bor polgármester ismertet-
te a programját. Legelőször 
megköszönte Tóth János 
képviselő munkáját, aki az 
előző ciklusban dolgozott. 
Egyben köszönetet mondott 
minden egyes kollégának, 
akik az elmúlt közel egy év-
ben nagyon sokat dolgoz-
tak, és ennek meg is lett az 
eredménye, hiszen az ön-
kormányzat több pályázatot 
is megnyert. Több fejlesztés 

már megvalósult Lovason és 
folyamatban vannak újabb 
beruházások is. Rövid idő 
alatt szép sikereket értek 
el. Az elkövetkezendő közel 
két évben Fazekas Gábor 
reméli, hogy a fejlődés nem 
áll meg, a megkezdett mun-
kát tovább folytatják. Sajnos 
azonban vannak hátráltató 
körülmények is (háború, 
koronaví�rus, infláció). Sárdi 
Mátét titkos szavazáson egy-
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hangúlag alpolgármesterré 
választották, akit Fazekas 
Gábor polgármester java-
solt a képviselő-testületnek. 
A falu előjárója kiemelte, 
hogy az elmúlt időszakban 
zökkenőmentesen tudtak 
együtt dolgozni, egyben 
megköszönte a munkáját. 
Sárdi Máté személyében egy 
tiszteséges, becsületes em-
bert ismert meg. 

Sor került Lovas Község 

Ö� nkormányzata Szervezeti 
és Működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati ren-
delet módosí�tására, mivel 
Fazekas Gábor főállásban 
fogja betölteni a polgármes-
teri funkciót. Ezzel Lovas 
követi az összes környező 
település példáját (Alsóörs, 
Felsőörs, Paloznak). A ha-
sonló nagyságú Paloznakon 
is főállású polgármester 
van, jó példája a fejlődésnek 

és sikeres forrásszerzésnek. 
Az elmúlt 10 hónap lovasi 
eredményei is alátámaszt-
ják a főállású polgármes-
ter pozí�ció hatékonyságát 
a forrásszerzés érdekében, 
melyet minden képviselő 
is támogatott. Sárdi Máté 
alpolgármester lemondott 
Lovas község javára a tiszte-
letdí�járól, és költségtérí�tés-
ben részesül. Ez is illeszke-
dik a hasonló nagyságrendű 

települések gyakorlatához, 
és korábban Fazekas Gábor 
is ugyanilyen módon töltöt-
te be a polgármester mellett 
az alpolgármesteri pozí�ci-
ót. A legvégén került sor a 
vagyonnyilatkozattételi kö-
telezettségről és Lovas Köz-
ség Ö� nkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatáról. 

Szendi Péter

 A Lovasi Római Katolikus Egyházközség hí�vő közössége
tisztelettel tájékoztatja a kedves Testvéreket, hogy

Főtisztelendő vitéz Ajtós József László címzetes prépost,
kerületi esperes, plébános atya pappá szentelésének 48.évében,

2022. augusztus 1-től nyugállományba vonul.
 

József atya 1995-től volt a XIII. századi Szűz Mária Szent Neve
tiszteletére szentelt ősi templomunk plébánosa

és a lovasi római katolikus hí�vek lelki gondozója. 
Ezért a  Lovason eltöltött 27 esztendőért is hálát adva

mondja el búcsú szentmiséjét 
2022. július 30-án (szombaton) 17.00 órakor

templomunkban,
amikor a lovasi hí�vek is elköszönhetnek tőle.

Szeretettel hí�vjuk és várjuk a kedves Testvéreket !

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

MEGHÍVÓ
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Több szállal kötődik a faluhoz
Lovasi Napok: díszpolgári címet kapott a professzor asszony

Idén is megrendezték a 
Lovasi Napokat, ami ha-
gyományteremtő céllal 
indult útjára 1999-ben a 
településen.

A nyaranta megrendezés-
re kerülő program fő célja 
nem változott: bemutatni a 
Lovasra és környékére jel-
lemző borokat, és a progra-
mokon keresztül megismer-
tetni történelmük egy-egy 
részletét. A pénteki nyitó 
nap Balatoni képek – Nagy 
Gyula centenáriumi kiállí�tá-
sával startolt, majd az érdek-
lődők a Bonita táncegyüttes 
fellépésén tapsolhattak.

– Ö� rülök, hogy ápolják a ha-
gyományokat a településen, 
hiszen a lovashagyományok 

is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy magyarok vagyunk 
itt, a Kárpát-medencében – 
mondta a XXII. Lovasi Napok 
megnyitóján beszédében 
Kontrát Károly, a térség or-
szággyűlési képviselője, aki 
azt kí�vánta, hogy a jövőben 
is pandémiamentesen, min-
den gond nélkül tudjanak 
szórakozni a helyiek is.

Ezután Fazekas Gábor, 
a település polgármestere 
lépett szí�npadra, és Kon-
dorosi E� vának dí�szpolgári 
cí�met adott át a település 
nevében. Ö�  lett a település 
első dí�szpolgára. Elhangzott, 
Kondorosi Éva Balzan-dí�jas 
és Széchenyi-dí�jas biológus-
kutató. A Magyar Tudomá-

nyos Akadémia rendes tagja, 
továbbá nemzetközi tagja az 
USA Nemzeti Tudományos 
Akadémiájának, a Francia 
Mezőgazdasági Akadémiá-
nak, a Leopoldinának (né-
met tudományos akadémia), 
az Academia Europaea-nak, 
az Európai Mikrobiológiai 
Akadémiának. Kutatási te-
rülete a növény-baktérium 
szimbiózis, szimbiotikus 
nitrogénkötés, fejlődésbio-
lógia, kémiai ökológia. Ku-
tatómunkája a pillangósvi-
rágú növények és rhizobium 
baktériumok szimbiózisára, 
a biológiai nitrogénkötés 
megismerésére irányul. Ku-
tatásai számos alapvető fel-
fedezéshez vezettek a szim-

biózis, valamint a mikrobio-
lógia és a növényi fejlődésbi-
ológia területén.

A polgármester hozzátette, 
a professzor asszony – aki 
emlékplakettet is átvehetett 
– családjával lovasi kötődésű.

Kondorosi E� va megha-
tottan beszélt arról, hogy 
évtizedek óta több szállal 
kötődik családjával a falu-
hoz, ahol a lánya is felnőtt. 
– Számomra Lovas a béke és 
a boldogság szigete – fogal-
mazott.

Másnap ételfőző versennyel 
kezdődött a nap, majd az egész 
napos programkavalkádott 
utcabál zárta.

Forrás és fotó: Juhász-Léhi 
István/Napló

Adománygyűjtés a Kőkereszt visszaállításáért
Lovas Község Ö� nkormányzata elhatározta a lovasi régi te-

metőben évtizedekkel ezelőtt ledőlt, vagy ledöntött régi kő-
kereszt hiányzó elemének pótlását és restaurálását követően 
az új temetőben történő felállí�tását. A beszerzett árajánlat 
alapján – a munkálatok egy részének önkormányzati, illetve 
önkéntes munkában történő elvégzésével – 850 000 forintba 
kerül a tervek megvalósí�tása.

Többen jelezték, hogy ezt a rendkí�vül nemes ügyet pénz-
ügyileg szeretnék támogatni, ezért közösségi gyűjtést 
szervezünk. A beérkezett adományokat az Ö� nkormányzat 
természetesen kiegészí�ti a kivitelezés teljes összegére. A 
törvényi szabályozások miatt az Ö� nkormányzat sajnos nem 
tud közvetlenül ilyen magán adományokat fogadni, ezért a 
közösségi gyűjtés lebonyolí�tásában – céljainkkal azonosul-
va – a Lovas Jövőjéért Egyesület áll szí�ves segí�tségünkre, 
mely segí�tséget nagyon köszönünk.

A támogatások átutalásához szükséges adatok:
A kedvezményezett neve: Lovas Jövőjéért Egyesület
Számlaszám: 10401220-50515753-55781009
A közleményben fontos feltüntetni: „Kőkereszt visszaál-

lí�tása”

Folyamatosan várjuk a pénzügyi támogatásokat, hogy az 
idei Halottak Napján már új helyén állhasson a régi kőke-
reszt, melynek környezetében az elmúlt csaknem 200 év-
ben békében egymás mellett nyugodtak római katolikus, 
református és evangélikus lovasi őseink. Az adománygyűj-
tés állásáról a helyi információs csatornákon keresztül 
rendszeres tájékoztatást kí�vánunk adni. Bármilyen egyéb 
kérdésben Pintér Kornél szervező tud felvilágosí�tást adni 
elérhetőségein: 70/256–5324, pinterkornel@externet.hu

Lovas Község Önkormányzata
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Bográcsban főtt ételek versenye
Falunapok második 

napja, szombat kora reg-
gel 7 óra után érkezem a 
parkba és közben azon 
bosszankodom, hogy a 
közel viharos erejű szél 
miatt valószínű, hogy 
nem fogjuk tudni megtar-
tani a főzőversenyt vagy 
legalábbis senki nem fog 
ilyen erős szélben neki 
állni főzni. 

Szerencsére ezt csak 
egyedül én gondoltam í�gy, 
ugyanis, amikor odaértem 
a helyszí�nre már láttam, 
hogy van nálam korábban 
érkező ember, ráadásul 
nála már a tűz is nagyban 
égett. Ö�  nem más, mint a 
Csikász Józsi. Ahogy az el-
múlt 20 évben idén is el-
sőként érkezett és nem 
árulok el nagy titkot, hogy 
idén is a „legendás hí�rű” 
pacalját készí�ti. Azért ad-
tam neki ezt a jelzőt, mert 
tudom, hogy sokan a kör-
nyékből azért látogatnak 
el hozzánk, hogy egy tál 
pacalpörköltet ehessenek 
a Józsinál. 

Közben lassan érkeznek 
más csapatok is és szépen 
megtelik a főzőknek kije-
lölt hely. Ö� sszesen 9 csa-
pat nevezett a versenyre, 
de volt kettő olyan csapat 
is, akik nem neveztek csak 
versenyen kí�vül baráti tár-
saságukkal kellemesen 
kí�vánták eltölteni a szom-
bati napot. Szorgosan tüs-
ténkedtek a csapatok és 
szemmel láthatóan jól érzi 
mindenki magát. Előke-
rülnek a pálinkás üvegek 
és van, ahol reggelire friss 
húsokat sütnek tárcsán. 
Egyre erőteljesebb illatok 
kezdik bearanyozni a Mil-
lenniumi park levegőjét. 
Közben elsőként érkezik 
a zsűritagok közül Bene 
Sándor mesterszakács, aki 
évek óta vezeti a zsűrizést. 
Rajta kí�vül még két tagból 

állt a szakmai zsűri. Trokán 
Péter szí�nművész, aki 
Paloznakon tölti pihenését 
és Gyukli Gyula szakács-bo-
rász a balatonfüredi Gyukli 
pincészet tulajdonosa. 

Nem sokkal déli 12 óra 
után el is kezdte a zsűri a 
kóstolást azoknál a csapa-
toknál, akik már elkészül-
tek az étellel. 13 óra körül 
már minden csapat készen 
állt a pontozásra. Közben 
a csapatoknál egyre töb-
ben lettek és a hangulat is 
emelkedett. Az eredmény-
hirdetést mindenki izga-
tottan várta. Bene Sándor 
mesterszakács elmondta, 
hogy idén nagyon jól si-
kerültek az ételek és négy 
csapat közül bárki megér-
demelte volna az első he-
lyet, minimális különbséi-
gek döntöttek a dí�jazottak 
között. 

Az első helyet az Esz-Es 
fakanál csapata nyerte bur-
gundi marha ételével. A 
második helyezett az A� cs-
Asztalos duó csapata lett 
birka pörköltjükkel. A kép-
zeletbeli dobogó harmadik 
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fokára a Tradí�cionális marha 
gyomra csapata állhatott fel. 
Ezen kí�vül még két különdí�j 
talált gazdára, méghozzá 
a Lock család és a polgár-

őrség csapatának. A többi 
csapat oklevélben részesült. 
A helyezéseken felül sokkal 
nagyobb értéknek tartom 
azt, hogy ennyi csapat, akik 

családtagokból, baráti társa-
ságokból álltak, egy nagyon 
szép és tartalmas napot töl-
töttek el együtt ismerőseik-
kel kiegészülve és a hétköz-

napokból kicsit kiszakadva 
erősí�tették helyi közössé-
günket. Remélem jövőre 
ugyanitt találkozunk!

Sárdi Máté

MEGHI�VÖ�
A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet és 

a Stefanovszky-ház tisztelettel meghívja Önt az 
alábbi programokra a Lovas, Fő utca 2. szám alá:

2022. július 31-én (vasárnap) 18.00 órakor a „Mami 
naplója – A Földváry-Boér család szenvedései a 
kommunista Magyarországon (1945-1956)” cí�mű 
kötet előadással egybekötött bemutatója. A könyvet 
ismerteti Kovács Attila történelemtanár, újságí�ró, a 
kötet szerkesztője.

A kiadvány a Magyar Vidék Örszágos 56-os Szerve-
zet gondozásában jelent meg, a bemutatón megjelenő 
érdeklődők egy-egy tiszteletpéldányt kapnak.

2022. július 31-én (vasárnap) 18.30 órakor  Ko-
vács Attila történelemtanár, újságí�ró, szerkesztő „A 
bolsevik iszonyat 100 éve – A kommunizmus Ma-
gyarországon 1919 – 1989 – 2019” cí�mű kötetének 
előadással egybekötött bemutatója.

A kiadvány a helyszí�nen 4000 forintos kedvezmé-
nyes áron megvásárolható lesz.

2022. augusztus 19-én (pénteken) 18.30 órakor  vi-
téz Molnár József 56-os szabadságharcos, a kommu-

nista diktatúra börtöneiben 14 évet raboskodó egy-
kori politikai elí�télt „Nehéz idők rögös útján” cí�mmel 
harcos életútjáról í�rt kötet bemutatója, melyet a szer-
ző Szijártó János í�ró, a NAPLÖ�  újságí�rója  mutat be.

A rendezvényen közreműködik az U� j Idők Akusztik 
zenekar. (E� nek, gitár: Szijártó János, gitár: Czilli Dá-
vid, ütő: Fazekas A� dám.) 

A kiadvány a helyszí�nen 2000 forintos kedvezmé-
nyes áron megvásárolható lesz.

A bemutatókkal  is tisztelgünk a kommunista dikta-
túra áldozatainak emléke előtt.

Pintér Kornél
Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet

országos elnök

A program megvalósulását a Szabadságharcoso-
kért Közalapítvány támogatása tette lehetővé.
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Tanévzáró és ballagás 2022
A héten elérkezett az utolsó tanítási nap, a táblákra 

felkerült a VAKÁCIÓ utolsó betűje, talán a felkiáltójel is 
utána, a pedagógusoknak még akad feladatuk bőven az 
év végi adminisztrációk elvégzésével.

Azért az iskolai élet leg-
szebb pillanatai közé tar-
toznak a tanévet lezáró ren-
dezvények. A református 
egyházi fennhatóság óta ez 
két helyszí�nen zajlik, a tan-
évzáró a református temp-
lomban, a ballagás pedig ha-
gyományosan az iskola belső 
udvarán. A ballagó nyolcadi-
kosok a folyosót végig járva 
a Múlnak a gyermekévek 
ismert dallamára tették meg 
ezt az utat utoljára együtt 
vállukon kis tarisznyával, 
kezükben egy szál narancs-
sárga gerberával. Számos 
rokon, barát, ismerős jött el, 
igyekezett mindenki árnyé-
kot találni.

A hagyományt követve a 
hetedikesek nevében elő-
ször Józsa Rebeka búcsú-
zott, osztálytársai Reményik 
Sándor Akarom cí�mű szép 
versével. A nyolcadikosok 
búcsúzásából is jutott min-
denkinek egy-egy gondolat. 
A zászlóátadás is a megtar-
tó hagyomány része, Rasch 
Vincent nyolcadikostól 
Konrád Zente hetedikes ifjú 
vette át. Aztán megszólalt 
az ismert és kedvelt dallam, 
az 1492 c. film zenéjéből, 
s előkerültek a rózsaszí�n 

és világoskék lufik, a köz-
ben félkörbe álló búcsúzók 
mindegyikének kezébe ju-
tott, hogy adott pillanatban 
elengedjék az addig féken 
tartó szálat, s felszálljanak 
a magasba, mindegyre tá-
volodva, ahogy az általános 
iskolától búcsúzó diákok is 
sokfelé mennek tovább.

Mészáros Károly igazgató 
idén utoljára búcsúztatta a 
végzős diákokat, hiszen ő 
maga is búcsúzik a pályától. 
Ahogy mondta, tizennyolc 
év alatt sok mindent meg-
tapasztalt, megélt az iskolá-
ban, s most is úgy gondolja, 
hogy amit az iskola tesz a ta-
risznyába, az fontos az egész 
életben is, hiszen alkalmaz-
kodás, türelem, hit, kritikus 
gondolkodás nélkül nehéz 
boldogulni. Egyenként is 
elbúcsúzott minden nyol-
cadikostól, legjellemzőbb 
tulajdonságaikat kiemelve, 
a humort sem nélkülözve 
kí�vánt nekik szerencsés, 
eredményes tovább hala-
dást a választott úton. Ö� ra-
adó tanároktól is elköszönt 
az igazgató: Manóczkiné 
Barcsa Gizella, Antal A� gnes, 
Ferenczy Gáborné, Ferenczy 
Gábor és Mészáros Károlyné 
ősszel már nem folytatják az 
eddig munkát az iskolában.

Az igazgatóhelyettes Nagy 
Lászlóné ismertette ezután 
az idei dí�jazottakat. Az End-
rődi-plakettet minden évben 
a legjobb sportoló és legjobb 
művészeti tevékenységet 
nyújtó tanulónak í�télik oda. 
Idén a kézilabdacsapaté ez 
az érem, hiszen kiváló ered-
ményeket értek el, az orszá-
gos bajnokságon az U 14-es 
korosztályban 1. helyezést, 
az U 15-ösben 3. helyezést, 
a Diákolimpián a IV. korcso-

portban ezüstérmesek let-
tek. A másik Endrődi-plaket-
tet Rasch Vincent kapta, aki 
a szí�njátszó kör tagjaként 
emlékezetes szereplésekkel 
vállalt részt a szí�ndarabok-
ban, megemlékezéseken, 
ünnepélyeken.

A kitűnő tanulókat könyv-
vel ismeri el az iskola. Meg-
érdemlik, hogy név szerint 

is felsoroljuk őket. 1. osz-
tály: Baksa Luca Titanilla, 
Geleta Péter, Horváth Noémi, 
Keszthelyi Alí�z, Németh 
Bí�borka, Schmidt Blanka. 
2.osztály:Fazekas Lili 
Anna, Ridli Hanna Liliána. 
3.osztály: Galambos A� ron, 
György Fruzsina, Novák 
Bianka. 4. osztály: Bognár 
Anna, Báró Jázmin, Kajári 



9Lovasi Hírek

Kristóf, Kálmánfi Bánk, Szán-
tó Máté, Wittmann Noémi. 
5.osztály: Nagy Bori, Nézics 
Bence, Schmidt Bernát. 
6.osztály: Csóti Linett, Fa-
zekas Gergő Hunor, Velekei 
Csongor, 7. osztály: Józsa 
Rebeka, Konrád Zente Zol-
tán, Schmidt Bálint, Szvetkó 
Maja Mária. 8. osztály: Rasch 
Vincent Richárd.

S elérkezett a perc, amikor 
Mészáros Károly igazgató ti-
zennyolc év után nyugdí�jba 
vonul, elbúcsúzik az iskolá-
tól. Az iskola énekkara egy 

dallal köszönt el, dr.Kálmán 
Csaba lelkész a fenntartó 
nevében bejelentette, hogy 
Mészáros Károly munkáját 
a Magyarországi Református 
Egyház a legmagasabb ki-
tüntetéssel, az Imre Sándor-
dí�jjal ismeri el, melyet ősszel 
fognak átadni. Nagy László 
igazgatóhelyettes pedig a 
Pedagógus szolgálati emlék-
érmet nyújtotta át. Hebling 
Zsolt polgármester is mél-
tatta az igazgató közel két 
évtizedes munkáját…em-
lékezve a kezdetre, a nagy 

változásokra (kézilabda bá-
zis, egyházi fennhatóság), a 
bölcs alapelvre, mely szerint 
a tigris mohósága helyett a 
hangya szorgalmával lehet 
eredményt elérni. A kor-
mányrudat nyugodt szí�vvel 
adhatod át, hiszen stabil ala-
pokon álló, jó hí�rű, emelkedő 
gyermeklétszámú, eredmé-
nyes, jó kompetencia ada-
tokkal s kiváló csapattal ren-
delkező intézményt hagysz 
magad után! – mondta a 
polgármester. A szülői mun-
kaközösség nevében Rozgo-

nyiné Szabó Réka mondott 
köszönetet. Nem lehet meg-
hatottság nélkül búcsúzni, 
sem hallgatni az emlékező, 
elismerő szavakat. Mészáros 
Károly is meghatottan mon-
dott köszönetet.

Az ünnepség végén még 
egy ismert dal csendült fel 
az elvonulás alatt, Húsz év 
múlva/Elbúcsúzunk, holnap 
már távol vagyunk/Húsz év 
múlva lehet, hogy találko-
zunk.

Csiszár Edit
Zórád Ferenc fotói
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Tanévzáró – 2022.
Jó napot kí�vánok!
A� ldás Békesség!
Dicsértessék a Jézus 

Krisztus!

Tisztelettel köszöntöm 
ünnepségünk valamennyi 
kedves résztvevőjét. Kö-
szöntöm iskolánk tanulóit, 
dolgozóit, szülőket, rokono-
kat!

Külön köszöntöm Hebling 
Zsolt polgármester urat, Fe-
renczy Gábor alpolgármes-
ter urat, Báró Béla jegyző 
urat, dr. Kálmán Csaba nagy-
tiszteletű lelkipásztor urat,  
Berkes Péter főtisztelendő 
plébános urat, Csiszárné 
Huszár Judit óvodavezető 
asszonyt, a megjelent pres-
bitereket.

18. alkalommal és most 
utoljára állok itt alsóörsi di-
ákok és szüleik előtt, hogy 
lezárjam a tanévet. Sze-
rencsés embernek érzem 
magam, mert pályafutásom 
utolsó szakaszát ebben a 
gyönyörű iskolában és cso-
dálatos faluban tölthettem 
el jó és nagyszerű emberek 
társasáságában.

Egy jól felszerelt, korsze-
rűen berendezett és gépe-
sí�tett iskolát hagyok magam 
mögött. A tanév során a 
felső tagozat osztályterme-
inek ajtóit újakra cseréltük. 
Nemrég az önkormányzat 
komoly fejlesztést pályázott 
meg sikeresen. E pályázat 
segí�tségével megújul  az is-
kola fűtésrendszere, új nyí�-
lászárók kerülnek az épü-
letre és a falak teljes körű 
hőszigetelést kapnak nyár 
végén, ősz elején. Köszönet 
érte a Hebling Zsolt polgár-
mester vezette Ö� nkormány-
zatnak. E� s azért is, hogy 
mindig maximálisan támo-
gatta, támogatja az iskolát, 
még azután is, hogy egyházi 
iskola lettünk.  

Az iskola ebben a tanév-

ben is végezte megszokott 
tevékenységét. A legkiseb-
beket elindí�totta az iskolás-
sá válás útján, megtaní�totta 
őket í�rni, olvasni. A legna-
gyobbakat felkészí�tette a 
továbbtanulásra. Mind a 21 
végzős tanulónk meg is ta-
lálta a helyét, mindegyikük 
felvételt nyert egy-egy kö-
zépiskolába. A többi évfo-
lyam tudása is szépen gya-
rapodott. 100%-os szakos 
ellátottság mellett a fenn-
tartó Alsóörs-Lovasi Refor-
mátus Társegyházközség Dr. 
Kálmán Csaba Nagytisztele-
tű Lelkipásztor úr irányí�tá-
sával biztosí�totta a működés 
feltételeit. 

Az országos tanulmányi 
felméréseken iskolánk min-
dig jól szerepel. Az iskolai 
átlagok ebben a tanévben 
következőképpen alakultak:

Magatartás: 4,3
Szorgalom: 4,3
Tanulmányi átlag: 4,4
Kitűnő: 28
Jeles: 17
Bukott: -

Kedves Gyerekek!
Most egy kicsit használjá-

tok a fantáziátokat. 
Képzeljétek el, mi lenne, 

ha az iskolának lenne egy 
mindent látó, nagy szeme. 
Akkor láthatta volna a sok-
sok élményt, amelyben a 
tanév során részetek volt. 
Jó volt részt venni a Magyar 
népmese napján, ahol kö-
zösen megí�rtátok az iskola 
meséjét. A szülők napján a 
szüleiteket szí�nes és kedves 
műsorokkal köszöntöttétek. 
E� lményadó kirándulásokon 
vettetek részt. Szí�nházi elő-
adásokra, sőt operaelőadás-
ra is eljutottatok. Különböző 
matematikai és műveltségi 
versenyeken jeleskedtetek. 
Az elsősök a Nemzeti U� szó-
program részesei lehettek. 

A témahéten érdekes dol-
gokkal találkozhattunk. E� l-
ményt jelentett a szakmák-
kal való megismerkedés 
a pályaorientációs napon. 
Eljutottak páran a Puskás 
Arénába, a kézilabdásaink 
országos szintű eredmé-
nyekkel öregbí�tették az 
alsóörsi iskola hí�rnevét. 
Családi Istentiszteleteken 
a reformátussághoz való 
kötődésetekről adtatok ta-
núbizonyságot. Az erdei 
iskolában a titokszobában 
kereshettétek az elbújt ma-
darakat. Nemzeti ünnepün-
kön közösen emlékeztünk 
meg a 48-as hősökről. A 
szent karácsonyt meghit-
ten, békében ünnepeltük. Az 
Amfiteátrumban a planetá-
rium csillagaiban gyönyör-
ködhettünk. Ez a sok megélt 
élmény, a rengeteg kedves 
emlék mind-mind ehhez a 
tanévhez kötődik.

Persze az is igaz, ha az a 
szem tényleg mindent lát-
na, annak talán nem minden 
diák örülne.

Kedves 1. osztályosok!
Rita néni szeretettel fo-

gadott és türelemmel veze-
tett benneteket a betűk és 
számok világában. Sokfélék 
vagytok, kicsit komótosak, 
de sikeresen teljesí�tettétek 
az iskolai követelményeket. 
Szinte valamennyien má-
sodikosok lesztek jövőre. A 
tegezést még nem sikerült 
kinőnötök, pedig a magyar 
nyelvben a magázódást is 
tudni kell használni. Ölvasni 
jól megtanultatok. A „Karcsi 
gólt lő.” mondatban engem 
véltetek felfedezni és sza-
ladtatok hozzám, hogy ben-
ne vagyok az olvasókönyv-
ben.

Kedves Másodikosok!
15-en kezdtétek a tanévet 

régi ismerősként. E� rdeklő-

dők, elevenek voltatok. Ki-
csit eltúlozva azt is mond-
hatnám, szerencsések volta-
tok, mert két taní�tó nénitek 
is volt októbertől. Remélem 
az új tanévben eggyel is be-
éritek. Tanulmányi eredmé-
nyetek kedvezően alakult. 
Szí�vesen áldoztam energi-
ámból rátok a testnevelés 
taní�tása során.

Kedves Harmadikosok!
Műsorotokkal ti nyitot-

tátok a tanévet. Emlékeze-
tes volt szülők napi kedves 
műsorotok is. Sok helyről 
jöttetek, sokfélék vagytok. 
Kezdtetek önállóak lenni, 
de Móni néni hangját azért 
sűrűn lehetett hallani a tan-
év során. Kezd jól alakulni 
magatartásotok és szorgal-
matok.

Kedves Negyedikesek!
Az alsó tagozat legnépe-

sebb osztálya vagytok. Tün-
de néni szorgos munkáját 
dicséri felkészí�tésetek a 
felsőtagozatra. Tünde néni 
azt mondta: a közel 40 éves 
pályafutása során ti voltatok 
az egyik legkedvesebb osz-
tálya. Jeleskedtetek a tanu-
lásban, a kézművességben 
és a sportban is. Sok sikert a 
felsőtagozaton!

Kedves Ötödikesek!
U� j helyzettel, új tanárok-

kal, új osztályfőnökkel kezd-
tétek a tanévet. Jelentem, 
sikeres volt felsőssé váláso-
tok. Az iskolarádió szorgos 
szerkesztői voltatok, tanul-
mányi eredményetekre nem 
lehet panasz. U� gyesek, meg-
bí�zhatóak voltatok  a külön-
böző műsorok lebonyolí�tá-
sában. Sok élményt adó év 
vár még rátok. Külföldi osz-
tálytársatokat példamutató-
an istápoljátok.

Kedves Hatodikosok!
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Lassan közösségé értek ösz-
sze Zsuzsa néni szárnyai alatt. 
Szorgalmatok eredményesen 
alakul, í�gy szeptembertől he-
tedikesek lehettek. Az azért 
jobb lenne, ha kevesebbet ma-
cerálnátok egymást és helyet-
te jobban koncentrálnátok a 
tanulásra.

Kedves hetedikes Tanu-
lók!

Egy szorgalmas, jól teljesí�tő 
osztályt ismertünk meg ben-
netek. Alig hogy összeálltatok 
jó közösséggé, új kihí�vások 
várnak rátok a 8. osztályban. 
Ösztályközösségetek átalakul 
és továbbtanulás is napiren-
den lesz. Jó volt veletek együtt 
dolgozni, legyetek sikeresek!

Kedves nyolcadik Osztá-
lyosok!

Az iskola legidősebb diákjai 
voltatok, ahhoz képest nem is 
voltatok veszélyesek. Ha kicsit 
jobban összecsiszolódtatok 

volna, Panni nénivel még több 
élményben lett volna része-
tek. Sok sikert a középiskolá-
ban.

Kedves Szülők!
Köszönöm a közös munkát, 

a rengetek bí�ztató, támoga-
tó segí�tséget, melyet nekem 
és pedagógus kollégáimnak 
adtak. Tudom, tudjuk, hogy 
az Ö� nök segí�tsége nélkül ez 
a tanév sem lett volna ilyen 
sikeres. Minél jobban támo-
gatjuk egymást, annál sikere-
sebbek leszünk. Ö� nök is, mint 
szülők, mi is mint pedagógu-
sok. U� gy gondolom, a fárado-
zásuk nem volt hiábavaló. A 
gyerekekbe fektetett energia 
higgyék el, megtérül. Sok tü-
relmet és kitartást kí�vánok 
hozzá.

Kedves Munkatársaim!
Elmondhatom nektek 

őszintén, hogy öröm volt ve-
letek dolgozni. Mindenki tet-

te a dolgát, ahogy kell. Mind-
egyikőtök beletette munká-
jába a saját egyéni személyi-
ségét, és ettől lettek egyediek 
az óráitok. Nehezí�tett pályán 
kell végeznünk a pedagógus 
munkát, de ti helytálltatok. 
Köszönet érte. Külön köszö-
nöm a technikai személy-
zetnek, hogy igyekeztek csa-
ládias légkört teremteni az 
iskolában.

Tisztelt jelenlévők!
Augusztus 1-én átadom 

a stafétabotot utódomnak, 
Török Tamásnak. Azzal a re-
ménnyel, hogy az iskola új 
lendületet kap majd és az új 
vezető még sikeresebbé teszi 
az iskolát. Bí�zom benne, hogy 
a meglévő értékeket, hagyo-
mányokat sikerül megtartani 
és újakkal gyarapí�tani. Köszö-
nöm mindenkinek, akik segí�-
tették a munkámat az elmúlt 
18 évben: a pedagógus kol-
légáimnak, az iskola minden 

dolgozójának, a szülőknek. E� s 
köszönöm nektek is gyerekek, 
akik a legtöbb erőt adtátok a 
mindennapokhoz.

Végül engedjenek meg egy 
gondolatot. Az iskolában min-
den tanév más. Minden évfo-
lyam, minden osztály, minden 
diák más. Egyszeri, egyedi 
és megismételhetetlen. Sok 
dolognak kell érvényesülni 
ahhoz, hogy egy gyermek si-
keres, boldog felnőtté váljon. 
Azt gondolom azonban, hogy 
a legfontosabb a szeretet. Az 
okos szeretet, amely bizonyos 
korlátokat is szab, nyeseget, 
utat mutat és a jót támogat-
ja. Mert szeretet nélkül lehet 
mosogatni, lehet fát aprí�tani, 
de szeretet nélkül nem szabad 
gyerekekkel bánni. 

Ezennel a 2021/2022-es 
tanévet bezárom.

Mészáros Károly
iskolaigazgató
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Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai
A Balatoni Vízirendészeti 

Rendőrkapitányság egy-
ségei idén is már nagyon 
sok bajba jutottat segítet-
tek ki szorult helyzetéből. 
A nagyobb biztonságunk 
érdekében érdemes meg-
fogadni a figyelmezetető 
tanácsaikat.

Felhí�vjuk a figyelmüket, 
hogy amennyiben a Balaton 
ví�zfelületén bajba kerülnek 
vagy bajba jutott személyt, 
személyeket észlelnek, te-
gyenek bejelentést az in-
gyenesen hí�vható 1817-es 
segélyhí�vó telefonszámon! 
A ví�zen, vagy a ví�zben kü-
lönösen fontos betartani a 
viharjelzési szabályokat, fi-
gyelni egymásra, társainkra, 
gyermekeinkre, hiszen egy 
veszélyhelyzet nagyon gyor-
san kialakulhat! Az elmúlt 
időszakban tapasztalható 
viharos, mégis meleg, válta-
kozó időjárás nagyban kihat 
mindenki szervezetére.

Viharjelzéssel kapcsola-
tos fontos információk:

– elsőfokú viharjelzés 
esetén a viharjelző percen-
ként 45-öt villan, ebben az 
esetben úszni, ill. csónakkal 
és más ví�zi sporteszközzel 
csak a parttól számí�tott 500 
méteren belül szabad tartóz-
kodni,

– másodfokú viharjelzés 
esetén a viharjelző beren-
dezés percenként 90-szer 
villan fel, ilyenkor fürödni 
tilos, valamint szintén nem 
szabad csónakkal és más ví�zi 
sporteszközzel közlekedni 
(a vitorláshajók kivételével).

A Balatoni Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság taná-
csai:

•  aki nem tud úszni, az ne 
menjen be a természetes 
vizekbe, esetleg csak a 
parti sávban hűsítse ma-
gát!

•  gyengén úszók csak a se-
kély vízben fürödjenek!

•  soha ne távolodjanak el 
messze a parttól olyan 
eszközökkel, amelyek a 

használatával még csak 
most ismerkednek!

•  kerüljék a vízibiciklikről, 
egyéb fürdő eszközökről 
történő hirtelen vízbeug-
rást, hiszen nem biztos, 
hogy tisztában vagyunk a 
vízmélységgel, valamint a 
vízhőmérséklet is hirtelen 
sokkhatással van a szer-
vezetre!

•  amennyiben nem biztosak 
saját úszni tudásukban 
és vízijárművekkel vízre 
mennek, mindenképpen 

használjanak mentőmel-
lényt!

•  lehetőleg kerüljék az 
extrém melegben a 
hőcsúcsokban (11 és 16 
óra között) való nyílt ví-
zen tartózkodást!

•  lehetőleg ne fogyasszanak 
alkoholt azért, hogy fizi-
kailag képesek legyenek 
egy-egy vészhelyzet ke-
zelésére!

•  távol a parttól kerüljék az 
egyedül való úszást, für-
dőeszköz használatot!

•  a viharjelzés figyelembe 
vételével, jó helyzetér-
tékeléssel és az alapvető 
biztonsági intézkedések 
betartásával legtöbbször 
megelőzhetők a veszély-
helyzetek.

Nyomatékosan kérjük, ha 
a Balaton ví�zfelületén bajba 
jutott személyt észlelnek, ne 
késlekedjenek, tegyenek be-
jelentést a 1817-es segélyhí�-
vó telefonszámon!
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Egy rövid sztori arról, hogy soha ne add fel!
Talán most í�gy estére kicsit 

felfogtam, hogy a Forbes ma-
gazin cí�mlapján feszí�tünk. 
Régen, mikor mentem reggel 
6 órakor munkába, mindig 
az Aldiba vettem meg a reg-
gelimet. Mikor már mindent 
megvettem, akkor beálltam 
a kasszasorba álmos fejjel. 
Ha volt elég pénzem, akkor 
vettem egy újságot, ha nem 
volt lóvé, akkor sorban állás 
közben csak balra fordí�tott 
fejjel olvastam el a cí�mlapot, 
hogy éppen melyik sikeres 
vállalkozó feszí�t az elején. 
Mivel pont ott van a kassza 
elött. Akkor már kacsint-
gattam valami új után, meg 
hogy kezdeni kellene vala-
mit az életemmel. Ha volt kis 
időm, vagy egy olyan ember 
volt az újságban, akkor gyor-
san elolvastam a boltban, bi-

zakodva abban, hogy el les-
hetek valami jó ötletet, prak-
tikát. Bár akkor még gondo-
latba sem volt a Bitang. Csak 
annyit tudtam, hogy valamit 
majd lépnem kell!

E� s tudjátok, van az az 
érzés, amikor elképzeled, 
hogy te vagy a cí�mlapon, 
kicsit próbálod magad 
elképzelni, hogy milyen 
érzés lehet. Mert álmodozni 
mindenki szokott! Ez az 
újság nem más volt, mint 
a Forbes! E� s ma ismét el-
fogott az érzés, amit anno 
akkor próbáltam elképzel-
ni, de most sokkal jobb volt, 
mert mi voltunk ott azon a 
bizonyos képen. Gondolni 
se mertem, hogy egyszer 
benne leszek, leszünk. Ren-
geteg munka és kitartás 
után sikerült! Az egyik leg-

fontosabb az volt, hogy sose 
adtuk fel! De ez nem sike-
rült volna Nélkületek, a Bi-
tang csapata nélkül, Marika 
nélkül, a testvéreim nélkül, 
és azok nélkül, akik hittek 
bennünk. Köszönöm! Ne ha-
ragudjatok, ha ki hagytam 
valakit, de sokan vagytok. 
Csak ennyit akartam, gon-

doltam megosztom veletek. 
Szép estét nektek, további 
sikeres álmodozást! Mert 
tudjátok, az álmok azért 
vannak, hogy megvalósul-
janak

Kovács Olivér
Forrás: Facebook

Fotó: Forbes magazin

A jelenlegi állapotokat tekintve
jó szőlő termés várható 

Csiszár Péter hegybíró-
val július elején beszél-
gettem. Jósolni az időjá-
rásban is nehéz, pláne 
arra vonatkozóan, hogy 
milyen szőlőtermés vár-
ható mennyiségben és 
minőségben. A kiváló 
szakember azonban erre 
is „vállalkozott”, illetve 
hasznos tanácsokat adott 
az elkövetkezendő hetek-
re, hogy a szőlőtermesz-
tők, borászok mire figyel-
jenek oda.

– A jelenlegi helyzet alap-
ján azt tudom elmondani, 
hogy a szőlők nagyon jó 
állapotban vannak, szépen 
fejlődnek. Tulajdonképpen 
a bogyóméret már elérte 
a zöldborsó nagyságot. A 
naptári dátumhoz képest 
egy nagyon picit előrébb 
van fejlettségben a szőlő. 
Pillanatnyilag egészségesek 

is, szerencsére nem nagyon 
találni komolyabb beteg-
ségre utaló jeleket. Nagy 
kérdés az, hogy az óriási 
aszály, forróság, ami meg-
kezdődött, hogy meddig 
tart, hogyan viseli meg az 
ültetvényeket. Mindenkép-
pen időszerű a növényvé-
delmi munkák megkezdése. 
Nem szabad hátra dőlni, 
annak tudatában, hogy 
meleg van, és ilyenkor úgy 
sem támad a gomba. Sajnos 
a lomb belsejében a liszt-
harmat el tud szaporodni, 
anélkül, hogy észrevenné 
a gazda. A nővényvédelmi 
kezeléseket két hetes ciklu-
sokra javaslom, a fenntartó 
kezeléseket el kell végezni. 
Hozzáteszem, hogy a hegy-
község rendszeresen küld a 
tagjainak hírlevelet, mely-
ben tanácsokkal látjuk el 
őket – kezdi a beszélgetést 
Csiszár Péter. 

A kiváló borász a 
fitotechnikai munkálatokra 
is felhí�vta a figyelmet. A sző-
lőültetvények fitotechnikai 
műveletei közé tartoznak 
mindazok a technológiai 
beavatkozások, amelyeket 
a növényeken hajtunk 

végre, a tenyészidőszakban 
(zöldmunkák), vagy a 
nyugalmi időszakban 
(metszés). A legfontosabb 
termesztési cél minden 
esetben a megfelelő szőlő- 
és borminőség kialakí�tása, 
ami a termés/bor kedvező 
beltartalmán és a borok 
harmóniáján túl, a fogyasz-
tói elvárásoknak való meg-
felelést is jelenti. Csiszár 
Péter a csonkázásra hí�vta 
fel elsősorban a figyelmet, 
hogy a vesszők minél job-
ban be tudjanak érni. Nem 
mellesleg a terület gyom-
mentesí�tése sem elhanya-
golható. Ö� röm az ürömben, 
hogy ebben a forróságban 
szerencsére a gaz sem nő. A 
várható termést képtelen-
ség megjósolni, hiszen ez 
még nagyon sok mindenen 
múlik, ugyanakkor nagyon 
bizakodó. 

Szendi Péter



14 Lovasi Hírek

Garten Balaton 2022
Van képünk hozzá!

Negyedik alkalommal ke-
rül megrendezésre a Bala-
ton északi partjának immár 
négy településén a Garten 
Balaton kortárs művészeti 
fesztivál. A tí�znapos kiállí�-
tás- és rendezvényfolyam a 
kortárs képző- és fotómű-
vészet köré szerveződik. 
Lovas, Felsőörs, Csopak és 
Alsóörs kiállí�tóhelyein és 
szabadtéri helyszí�nein 7 
kiállí�tás és közel 40 prog-
ram közül válogathatnak 
a vizuális művészetek sze-
relmesei augusztus 5. és 
14. között. A Garten Kor-
társ Művészeti Alapí�tvány 
kiemelt szakmai együtt-
működő partnere a Robert 
Capa Kortárs Fotográfiai 
Központ és a Nagy Gyula 
Művészeti Alapí�tvány. Az 
esemény a Veszprém-Bala-
ton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa program kereté-
ben valósul meg.

A Garten Balaton célja a 
kortárs képzőművészet kö-
zéppontba állí�tása és a vi-
zuális művészetek értő be-
mutatása a Balaton partján 
nyaralók és a helyben lakók 
számára. A szervezők tí�z 
napon keresztül minden-
ki számára befogadhatóvá 
és élvezhetővé szeretnék 
tenni a kortárs képző- és 
fotóművészetet. Ennek ér-
dekében a négy településen 
megvalósuló kiállí�tásokat 
számos társművészeti, is-
meretterjesztő és edukatí�v 
programmal teszik még 
vonzóbbá. A pódiumbeszél-
getéseken képzőművészek 
és fotográfusok, gyűjtők, 
művészeti menedzserek 
és kurátorok beszélgetnek 
a képzőművészet legak-
tuálisabb kérdéseiről. A 
kertmozi dokumentum- és 
játékfilmjei mind a képző-

művészet körül forognak. 
A koncerteken kortárs- és 
könnyűzenei produkciók 
egyaránt helyet kapnak. A 
tárlatvezetéseken a szak-
értők a művek többféle 
lehetséges értelmezését 
ütköztetik, és a hallgatókat 
is bevonják a felfedezésbe. 
A fesztivál szervezői a kor-
társ festészet és fotóművé-
szet aktualitásait és trend-
jeit élményszerűen mutat-
ják be a páratlan szépségű 
balatoni településeken.

Kiállítások

A lovasi Nagy Gyula 
galériában megvalósuló 
seregszemlén 50 művész 
több mint 200 alkotását 
tekinthetik meg a látoga-
tók. A Van képünk hozzá 
cí�met viselő válogatással a 
kurátorok nem titkolt célja, 
hogy hazai kortárs fiatal és 
feltörekvő művészek alko-
tásaiból olyan válogatást 
mutassanak, melynek se-
gí�tségével az érdeklődők 
képet alkothatnak a kortárs 
művészeti irányzatokról, 
sőt azonnali vásárlásra is 
lehetőség adódik. Ugyanitt 
Szabad a pálya cí�mmel, 25 
grafikus művész alkotása-
iból nyí�lik szabadtéri pla-
kátkiállí�tást a lovaspályán, 
a szabad ég alatt, mí�g a 
község másik végén szintén 
szabadtéri molinó kiállí�tás 
látható Kása Béla indiai 
fotóiból (nyitva augusztus 
4-14-ig, minden nap 14-22 
óráig). A megnyitó napján 
Maczky László fotóművész 
és Prokop-Maczky Gizella 
festőművész a műtermüket 
is megnyitják a kí�váncsiak 
előtt.

Csopakon a ZM+G ga-
lériában InVision cí�mmel 

Verebics Ágnes egyéni 
kamarakiállí�tásán festmé-
nyekről és fotókról köszön-
nek vissza a művész hib-
rid lényei, állat és ember 
portréi. A Kultúrházban 
pedig Microdose cí�mmel a 
fiatal művészeket tömörí�tő 
Skurc Group alkotásait lát-
hatják a látogatók (nyitva 
augusztus 6-14-ig).

A Capa Központ szer-
vezésében Felsőörsön a 
Fotóudvarban és az alsó-
örsi Török házban több 
mint 25 fotográfus  közre-
működésével valósulnak 
meg az installatí�v köztéri 
fotókiállí�tások, egyéni fo-
tótárlatok. Az idei tematika 
mentén - Csendéletektől az 
ételfotózáson át a disznóvá-
gásig - bemutatott  művek 
az étkezés és a fotográfia 
összefüggéseit vizsgálják. A 
beszélgetések, tárlatveze-
tések, performanszok, iro-
dalmi programok és filmve-
tí�tések középpontjában is a 
húslevestől a rántott húson 
át a kolbászig terjedő ská-
lán szereplő ételek közös-
ségteremtő erejének áb-
rázolása áll.  Néhány név a 

részt vevők közül: Mautner 
Zsófia, Lajos Mari, Forgács 
Péter, Cserna Szabó And-
rás, Darida Benedek és a 
fotográfusok: Bielik István, 
Fajgerné Dudás Andrea, 
Hodosy Enikő, Kocsi Ölga, 
Ladocsi András, Matók 
Zsuzsa, Máté Balázs, Ros-
tás Bianka, Sándor Emese, 
Simon Zsuzsanna, Szabó 
Eszter A� gnes, Sztrehalet 
Öxána, Takács Márton, Ved-
res A� gi, Vékony Dorottya. 
Az alsóőrsi Török-házban 
az Ösztrák Kulturális Fó-
rum és a Művészetek Háza 
Veszprém szervezésében 
EAT DESIGN cí�mmel  Urlike 
Köb és a honey & bunny 
(Sonja Stummerer & Martin 
Hablesreiter) művészpáros 
kiállí�tása s performansza 
lesz látható. 

Programok

Pódium

A pódiumokon a kortárs 
művészeti szcéna fiatal kép-
viselői, galériások, művé-
szeti menedzserek és kurá-
torok ülnek egy asztalhoz, 
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hogy a műkereskedelem 
és a kanonizáció kapcsola-
táról, hazai és nemzetközi 
lehetőségekről, a művészet 
társadalmi szerepéről és a 
kitágult piac új lehetőségei-
ről beszélgessenek (augusz-
tus 9-én és 10-én, kedden 
és szerdán 18 órakor). Két 
generáció eltérő szemléletű 
műgyűjtője találkozik au-
gusztus 11-én, csütörtökön 
a Garten Balaton pódiumán, 
hogy megvitassák a gyűjtés 
értelmét, és megosszák a 
nézőkkel a tapasztalataikat 
az elmúlt évtizedek kortárs 
piaci tendenciáiról.

A tárlatvezetéseken ál-
talában a kurátorok szem-
pontjai ütköznek (augusz-
tus 8. és 11., hétfő és csü-
törtök), augusztus 12-én, 
pénteken DrMáriás rendha-
gyó tárlatvezetést tart, de 
kerékpáros tárlatvezetésen 
(augusztus 13., szombat) és 
helytörténeti gyalogostúrán 

is részt lehet venni (augusz-
tus 6., szombat).

Kertmozi

A Buharov tertvérek 
Melegvizek országa cí�mű 
filmjének szereplői egytől 
egyig utat keresnek egy hi-
tehagyott világ útvesztő-
iben, hogy alternatí�v csa-
tornákon keresztül más és 
más létformákig jussanak 
el, megváltva ezzel létük el-
viselhetetlenségét. Kérdés, 
hogy sikerül-e? (augusztus 
6., szombat) Az El akartam 
rejtőzni cí�mű film Antonio 
Ligabue festő-zseni életé-
nek valós története kitűnő 
játékfilmes feldolgozásban. 
(augusztus 8., hétfő) A Goya 
gyilkosságok cí�mű krimi 
két főszereplőjének mű-
vészettörténeti ismerettel 
kell nekivágnia a nyomozás 
tekervényes útvesztőjének. 
(augusztus 9., kedd) A ma-

gyar rajzfilmgyártás törté-
netében egyedülálló alkotás 
Kovásznai György Habfür-
dő cí�mű animációs filmje, 
amely a XX. századi festé-
szet képi világából épí�tkez-
ve egészen egyedülálló vi-
zuális élménnyel kecsegtet. 
(augusztus 11., csütörtök) 

Előadóművészet

A szí�npadon fellépnek: 
Huba és Vazul, a kí�sérle-
ti elektro-akusztikus blues 
utazózenészei (augusztus 
5., péntek), majd a Kurtág 
és Ligeti zenéjét játszó Zété-
nyi Tamás és Gadó Gábor, 
kortárszenei duó tagjai (au-
gusztus 10., szerda), a dada-
ista punk táncház pszihésen 
felszabadí�tó filozófiai metál-
összhatását produkáló Tu-
dósok zenekar (augusztus 
12., péntek), sőt a Cseh Ta-
más dalait legautentikusab-
ban megszólaltató Vodku 

fiai (augusztus 13., szom-
bat). Ezenkí�vül lesz irodal-
mi est Fenyvesi Öttóval (au-
gusztus 7., vasárnap), Tan-
dori Dezső est, melyen a 
költő hanglemezeiből Pándi 
Balázs válogat (augusztus 7., 
vasárnap),  és egy Verslábak 
neccharisnyában cí�mű alter-
natí�v szí�nházi est az E-Man-
cik színházi manufaktúra 
jóvoltából (augusztus 14., 
vasárnap).

Gyerekprogramok

A szervezőkl a legki-
sebbekről sem feledkez-
tek meg, hiszen augusztus 
8-12-ig minden délelőtt 
múzeumpedagógiai foglal-
kozás várja a 6-12 éves kor-
osztály tagjait a Nagy Gyula 
galéria kertjében.

Schneller János
művészettörténész,

kurátor
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Megkezdődött a befőzési szezON!
Nyár közepén az ügyes kertész kertje bővelkedik a gyü-

mölcsökben és a zöldségekben. Aki kevésbé szerencsés az 
jó beszerzési forrásokat keres a kamrapolcok megtölté-
séhez. Én idén a kert átalakítás miatt csak később tudom 
megkezdeni a munkálatokat, de a befőzés így sem maradn-
hat el!

Családom számára többféle 
befőtt, savanyúság kerül az 
üvegekbe. Aszalt gyümölcsök 
készülnek, amit mi nem sze-
retünk zörgősen szárazon, í�gy 
az aszalást követően kisebb 
adagokban, zacskóba a fa-
gyasztóba kerül.

Ahány ház, annyi szokás, 
de én egy ideje tartósí�tószer 
mentesen készí�tem, amit csak 
lehet. Pár éve ismerkedtem 
meg a befőzőautomatával, 
amelynek segí�tségével kont-
rolált körülmények között le-
het tartósí�tani befőttet, kom-
pótot, savanyúságokat. Ö� vat-
tosságra a zöldégek-borsó-
bab-zöldbab-kukorica-gomba 
esetén van szükség, í�gy aki 
nem szeretné a termékek 
pH szintjét mérni, az inkább 
tegyen bele tartósí�tószert. Az 
előre meghatározott hőmér-
séklet és idő segí�tségével za-

matosabb, ropogósabb állag 
érhető el, mint a hagyomá-
nyos vizes dunsztolás segí�t-
ségével, de akinek nincs gépe, 
dunsztoljon ví�zben.

Előkészítés: az üvegeket 
mosószeres ví�zben gondosan 
elmosom, tiszta ví�zben öb-
lí�tem, és sütőben vagy mik-
rohullámú sütőben sterilizá-
lom. A� ltalában új kupakokat 
használok, amelyeket elmo-
sogatok és Ildikó javaslatára 
szaliciles ví�zben kifőzöm.

Gyümölcsbefőtt
A gyümölcsöket megmom-

som, az esetleges hibás dara-
bokat, részeket eltávolí�tom. 
Félbe, negyedbe vágva üve-
gekbe rendezem. Feltöltöm 
az üvegeket csapví�zzel az 
üveg nyakáig és í�zesí�tem. 
Sárgabarack és körte esetén 
rakok bele egy evőkanál 

citromlevet és 85°C, 40 percig 
dunsztolom. A többi gyümölcs 
esetén 90°C, 40 perc. Amikor 
kész rögtön kiveszem az au-
tomatából. Cukor, édesí�tőszer, 
méz í�zlés szerint. Körte, alma, 
szilva esetében rakok bele 
üvegenként kis db egész fahé-
jat és egy-két db szegfüszeget. 
Csodás í�zt ad neki! Idén elő-
ször kí�sérleteztem a meggyel, 
amit elraktam cukor nélkül, 
ví�zzel és kipróbáltam úgy is, 
hogy ví�z sem került bele. Fel-
bontottam mind a három félé-
ből egy-egy üveggel és a cukor 
nélküli ví�zzel készülő lett a 
nyerő, abból készült nagyobb 
mennyiségben. Hozzá kell 
tennem, hogy érett, édes volt 
a meggy. Biró Ildikó tanácsa, 
hogy legyünk tudatosak, mit 
miért fogyasztunk, ezzel is 
segí�tve szerveink működését: 

A paradicsom: Húsa sok 
csemegét ad az izmoknak, 
magja a csontoknak, leve a 
vérnek!

Különleges felhasználási 
mód: A paradicsom magokat 
át kell öblí�teni kamilla teával, 
aztán leszárí�tani és megőröl-
ni.  Ö� szi-téli reggeleken egy 
borsószemnyit a kenyérre 
szórva értékes táplálék! 
A paradicsomot rengeteg 
féleképpen lehet tartósí�tani 
önmagában és párosí�tva más 
zöldségekkel. A teljesség igé-
nye nélkül készülhet belőle 
paradicsomlé, hámozott, koc-

kázott paradicsom, lecsó, ke-
rülhet vegyes savanyúságba 
vagy lehet alapalanyaga kü-
lönböző zöldségkrémeknek. 
E� n a lehúzott héjat szárí�tani 
szoktam és őrölve kerülhet 
házi tésztába szí�nezéként, 
vagy tésztaszószba í�zesí�tő-
ként. 

Natúr paradicsom-papri-
ka lecsó vagy pörköltalap-
nak

Kb. egy-egy zacskó paradi-
csom és paprika. A paradicso-
mot megmosom, hibás része-
ket kivágom, forró ví�zbe do-
bom pár másodpercre, hogy 
aztán a héját könnyen le tud-
jam húzni. Kockázom és egy 
fazék aljába teszem. Tetejére 
rakom a mosott, kicsumázott 
paprikát karikára vágva, a for-
ma í�zlés dolga. Fedőt teszek 
rá és rövid ideig főzöm, csak 
addig, hogy összeessen és í�gy 
több férjen az üvegekbe. For-
rón üvegekbe töltöm és 95°C, 
30 percig tartósí�tom.

Aki kedvet kapott várjuk 
személyesen, kéthetenként 
pénteken, hogy kertészke-
désről, befőzésről beszél-
jünk. Legközelebbi időpon-
tok: július 29-e, augusztus 
12.

Maár-Kocsis Magdi,
Biró Ildikó

Lovasi Kertészeti Közösség
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Hittanos napközi
az Alsóörsi Római Katolikus Plébánián
Huszonhét gyermek és 

fiatal részvételével került 
megrendezésre az idei 
napközis hittantábor Alsó-
örsön, melynek a helyi ka-
tolikus egyházközség adott 
otthont. A résztvevő alsóör-
si, lovasi és szentkirálysza-
badjai gyerekek június 27. 
és július 1. között tölthettek 
együtt öt tartalmas napot.

Június 27-én, hétfőn, 
Szent László Király ünne-
pén, tábornyitó szentmisén 
vettek részt a fiatalok, majd 
kézműves foglalkozás kö-
vetkezett, melynek alapját 
az isteni erények: a hit, a 
remény és a szeretet alkot-
ta. A nap második felében 
csapatjátékokra és kincske-
resésre került sor a Merse-
parkban. Kedden Bakony-
bélbe látogatott a csoport, 
ahol megtekintették a ben-
cés szerzetesek otthonát, 
a Szent Maurí�ciusz Monos-
tort, annak arborétumát va-
lamint a közelmúltban fel-
újí�tott plébániatemplomot. 
A látogatás során a fiatal za-
rándokok megismerkedhet-
tek Szent Günter, Szent Be-
nedek és Szent Maurí�ciusz 
életével valamint betekin-
tést nyerhettek a gyógynö-
vények világába. A bencés 
szerzetesek életének lükte-
tését az „Öra, labora et lege!” 
– vagyis: „Imádkozzál, dol-
gozzál és olvass!” jelmondat 
határozza meg. A délután 
folyamán a csoport meglá-
togatta a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Pannon Csil-
lagdáját, ahol a táborozók 
rácsodálkozhattak a végte-
len univerzum csodáira és 
titkaira. A bakonybéli prog-
ramot követően, a kánikulai 
időjárásban, Zircen, igazi 
felfrissülést jelentett a kö-
zös fagylaltozás.

 A helyi egyházközség 

minden évben június 29-én 
ünnepli szentségimádási 
napját, í�gy ezt a napot a fi-
atalok szentséglátogatással 
és közös imádsággal kezd-
ték a Boldog Gizella Király-
né Plébániatemplomban. 
Ezt követően a délelőtt fo-
lyamán szeretettel várta a 
csoportot a Vida-tanya, ahol 
kicsiknek és nagyobbaknak 
lehetősége nyí�lt belekóstol-
ni a lovaglás élményébe. A 
napközisek az ebédet már 
a lovasi Savanyú-kútnál fo-
gyaszthatták el, ahol bog-
rácsban készült finomság 
várta az éhes táborozókat. 
Csütörtökön szép kikapcso-
lódást jelentett a Veszprémi 
A� llatkertben tett látogatás. 
A hittanos napközi záró 
napján, pénteken reggel, 
hálaadó szentmisén vettek 
részt a gyerekek, amit tánc-
ház, majd a délután folya-
mán strandolás követett.

Az Alsóörsi Római Ka-
tolikus Plébánia köszö-

netét fejezi ki mindazok-
nak, akik lehetővé tették 
az idei hittanos napközi 
megszervezését! A köszö-
net szavával fordulunk 
Fenyvesi Mónika hitok-
tatóhoz, Hajasné Zsédely 
Mónika tanárnőhőz, az 
általános iskola pedagó-
gusaihoz és dolgozóihoz,a 
Kisboldogasszony Karitász 
Csoport vezetőjéhez, Me-

szes Ferencné Annához, 
Novák Katalinhoz, Hajas 
Gyula, Timár Lajos és Vida 
Mihály urakhoz, a Napra-
forgó Ö� voda konyhájához, 
valamint Alsóörs és Lovas 
Községek Ö� nkormányzata-
ihoz.

Hálával és tisztelettel:
Berkes Péter 

plébános
Fotó: Novák Katalin
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Tisztelgés a társak előtt
Bemutatták Hatvári Hugó Jenő önéletrajzi kötetét

Bensőséges hangulatú 
összejövetelt tartottak a na-
pokban a lovasi Stefanovszy-
házban, amelyet a Magyar 
Vidék Országos 56-os Szer-
vezet rendezett.

Az eseményen vitéz Hatvári 
Hugó Jenő 1953-ban halálra 
í�télt lovassys diák, az illegális 
nemzeti ellenállás, a Magyar 
Nemzetvédelmi Szövetség 
tagja volt a dí�szvendég, akinek 
A névtelenek cí�mű önéletraj-
zi kötetét mutatták be. Az est 
folyamán A hatodik emelet 
cí�mű, mártí�rtársainak emlé-
ket állí�tó dokumentumfilmet 
is levetí�tették. (Mint az isme-
retes, a koncepciós perben a 
Balatoni fiúkként ismert diá-
kok hat vádlottja közül négyet 
halálra í�téltek – köztük vitéz 
Hatvári Hugó Jenőt is – és ket-
tőt ki is végeztek...)

– A könyv kötelességből szü-
letett, ugyanis hosszú utat tet-
tem meg a megí�rásáig – mond-
ta a Napló érdeklődésére a 90 
esztendős vitéz Hatvári Hugó 
Jenő, akit a rendezvény előtt 
kérdeztünk. – 1952. október 
4-én letartoztattak, és hatun-
kat elí�téltek Budapesten. Az 
A�VH-n az előzetes fogságot, a 
börtönéveket, a gyűjtőfoghá-

zat, a siralomházat í�rtam meg, 
emlékirataimban ezt foglal-
tam össze.

Megkérdeztük: miért fon-
tos, hogy ismerjék azt, ami 
vele és társaival történt az ’50-
es években?

– Számomra ez a könyv 
azért fontos, mert azt, ami ak-
kor volt és történt, az emberek 
lassan kezdik elfelejteni – vá-
laszolta. – Ugyanakkor vannak 
olyanok is, akik ki szeretnék 
sajátí�tani az ’56-os forradal-
mat maguknak. A könyvben 
rámutatok, hogy ők nem csi-
nálta forradalmat, hanem 
annak okozói voltak. A könyv 
foglalkozik azzal az idővel is, 
ami 1956 előtt volt, mert az 
volt a csirája a magyar forra-
dalomnak. Amikor ’56-ban 

kiszabadultunk a börtönből, 
akkor Budapestre mentünk és 
megpróbáltuk segí�teni a felke-
lést.

A forradalom leverése után 
vitéz Hatvári Hugó Jenőnek 
el kellett hagynia az országot. 
Mint mondta, „természetesen” 
keresték a belügyi a hatósá-
gok, Hollandiában is sokáig 
megfigyelték. Nem jöhetett 
haza Magyarországra egészen 
a rendszerváltásig.

– Nem akartam regényt í�rni, 
egyszerűen leakartam í�rni 
mindent, ami velem és má-
sokkal történt – fogalmazott. 
– Leí�rtam, kimondom most 
is: soha többé fasizmust, soha 
többé kommunizmust. Nincs 
szükség semmiféle diktatúrá-
ra. Manapság sokan igyekez-

nek félremagyarázni azt, ami 
1956-ban történt.

Pintér Kornél, a szerve-
zet elnöke elmondta: vitéz 
Hatvári Hugó Jenőt jó pár éve 
ismeri, és tavasszal, amikor 
megkapta tőle A névtelenek 
cí�mű önéletrajzi kötetét, a vé-
leményét kérte tőle, ami hatal-
mas megtiszteltetés számára.

– A járvány előtt a veszp-
rémi irodánkban több, mint 
száz előadással egybekötött 
könyvbemutatónk volt, amit a 
pandémia kettétört – mondta 
Pintér Kornél. - Most valami 
újat akartunk felmutatni, és 
ezért gondoltunk arra, hogy 
nyári időszakban kihozzuk a 
rendezvényeket a Balaton kö-
zelségébe, megszólí�tva olya-
nokat is, akik a megyeszék-
helyre esetleg nem menné-
nek be. Megtiszteltetés, hogy 
az újrakezdést vitéz Hatvári 
Hugó Jenő könyvével és a 
filmbemutatóval folytathat-
juk. Ráadásul itt, Lovason egy 
olyan ingatlanban vagyunk – a 
Stefanovszy-házban – , amely-
nek mindkét korábbi tulajdo-
nosa a kommunista diktatúra 
áldozata lett. 

Juhász-Léhi István
Napló/veol.hu 

Kuglóf kelttésztából
Tudom, tudom, nyár van és hőség, ki-
nek van kedve ilyenkor begyújtani a sü-
tőt. Azonban a gyermekes családoknak 
gyakran okoz fejtörést, hogy mit tegye-
nek az asztalra reggelire. Így esett a váa-
lasztásom erre a „kis” - kb. 80 dkg - kugi-
lófra. Vajjal, friss házi baracklekvárral.
 
Hozzávalók: 1,5 dl langyos tej, 15 dkg 
olv. vaj, csipet só, 10 dkg cukor, 1 citrom 
héja, 2 tojás, 1 tasak vanília kivonat, 50 
dkg liszt, 3 dkg élesztő, 2 ek. kakaópor, 5 
dkg mazsola.
Az élesztőt kevés langyos tejben egy ta-
sak cukorral felfuttatom, majd a többi 
hozzávalóval lágy, kelt tésztát dagasztok. 

Mikor kész kettéveszem, majd a felébe 
beledolgozom a kakaóport egy evőkanál 
tejjel és a mazsolát. A tésztát duplájára 
kelesztem, majd lisztezett felületre bo-
rítom először a sima tésztát. Téglalap 
formára nyújtom, majd ugyanígy járok el 
a kakaós tésztával is. Egymásra teszem 
őket, feltekerem, majd mint a ruhát, két 
végénél fogva ellentétes irányba meg-
csavarom. Egy nagyobb szilikonos kuglóf 
formában teszem, hagyom, hogy duplá-
jára keljen. 180 fokos sütőben 45-50 per-
cig sütöm, ha kell a tetejét félidőben egy 
sütőpapírral letakarom.

Fehérné Kiszlinger Anett
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Negyvennégy év pedagógus szolgálat után nyugdíjba
vonult Mészáros Károly alsóörsi iskolaigazgató

Mészáros Károly 18 évig volt igazgató Alsóörsön. Ezen 
időszak alatt az iskola létszáma közel 50 százalékkal 
emelkedett. Egyik legfontosabb eredményének tartja, 
hogy vezetése alatt békében, eredményesen dolgozott az 
iskola valamennyi dolgozója.

– Mikor és kinek a hatá-
sára döntötte el, hogy a pe-
dagógus hivatást választja? 
Soha nem bánta meg?

– Mindig szerettem és 
tudtam emberekkel bánni, 
szót érteni. E� rdekelt a ré-
gészet és a jogi pálya is, de 
végül a pedagógus hivatás 
mellett döntöttem. Abban 
hogy a testnevelés szakot 
választottam, talán közép-
iskolai testnevelő tanárom 
sportszerető élete volt rám 
hatással. Először a Győri 
Taní�tóképzőben végeztem 
te s t n eve l é s - p e d a g ó g i a i 
szakon, majd Pécsett sze-
reztem testnevelő tanári 

diplomát. Később atlétika, 
labdarúgás és kézilabda 
edzői szakot is végeztem. 
Az 1978-as pedagógus pá-
lyakezdés pillanatától iz-
gatott az igazgatói feladat. 
Ha tudnám, hogy olyan he-
lyen fejezem be pedagógus 
pályafutásomat, akkor újra 
úgy döntenék, hogy peda-
gógus leszek.

– Alsóörs előtt hol dolgo-
zott? Hogyan emlékszik visz-
sza azokra az időkre?

– Mindig is Veszprém 
megyében végeztem a 
pedagógusi munkámat. 
1978-ban Ugodon kezd-
tem, majd Káptalanfán, ezt 

követően Nagyvázsonyban, 
majd 1985-ben kerültem 
Balatonfüredre. 1990-ben, 
a rendszerváltáskor let-
tem először igazgató Ti-
hanyban, majd Pécselyen 
és 2004-től Alsóörsön. Ez 
32 évi igazgatói szolgálat. 
Közben közoktatásvezetői 
vizsgát tettem és mester-
pedagógusként fejeztem be 
pályafutásomat. A mostani 
kinevezésem még 2024-
ig volt érvényben, de úgy 
éreztem, fiatalí�tani kell a 
vezetői poszton. Sosem 
gondoltam volna, hogy egy 
betöltött pozí�cióról nehe-
zebb lemondani, mint azt 
megszerezni.

– Milyen tervei voltak, 
mint intézményvezető? Ha 
jól tudom még az is felme-
rült abban az időszakban, 
hogy bezárásra kerül az al-
sóörsi iskola.

– Amikor idekerültem, 
egy gyönyörű iskola foga-
dott, kedves gyerekekkel, 
munkájukat szerető peda-
gógusokkal és egy fiatal, 
segí�tőkész polgármesterrel. 
Mivel egy másik kis isko-
lából jöttem, értettem a lé-
nyegét az iskolavezetésnek. 
Kezdetben összevonásra 
került az iskola és az óvo-
da, majd A� ltalános Művelő-
dési Központként működ-
tünk. Az alacsony tanulói 
létszám és az ezzel össze-
függő törvények változásai 
miatt a 2010-es évek elején 
veszélybe került az isko-
la fennmaradása. Akkor az 
önkormányzat pozití�v hoz-
záállása mentette meg az 
intézményt. Igaza volt Deák 
Ferencnek, mikor azt mond-
ta, ha egy mellény rosszul 
van begombolva, újra kell 
gombolni.  I�gy történt, ami-
kor kézilabda utánpótlás-
központ lettünk, és amikor 
a református egyházi iskola 

mellett döntöttünk. A leg-
nagyobb eredmény az, hogy 
az iskola a mai napig élet-
képes és sikeres. 2004-ben, 
mikor Alsóörsön igazgató-
vá választottak, 98 fő tanu-
ló volt, most 140 gyermek 
kezdi meg szeptemberben 
a tanévet. Ez a jelentős lét-
számemelkedés köszönhető 
elsősorban a kézilabda sike-
reknek és az iskola növekvő 
jó hí�rnevének. 129 győztes 
kupát őrzünk a vitrinben és 
hangyaszorgalommal épí�t-
jük az egyházi iskolánkat.

– Nyilván sok kellemes 
emlék fűződik az elmúlt 
években az iskolához. Ki le-
het egyet emelni? Ha igen, 
akkor az melyik lenne?

– A legbüszkébb arra 
vagyok, hogy amire létre-
hozták ezt az iskolát, azt a 
feladatot jól ellátja. E� rtel-
mileg és érzelmileg felké-
szí�ti a gyerekeket a tovább-
tanulásra. Tanulóink szé-
pen helytállnak választott 
középiskolájukban. Egyik 
legfontosabb eredménynek 
tartom, hogy vezetésem 
alatt békében, eredménye-
sen dolgozott az iskola va-
lamennyi dolgozója.

– A tanévzárón több el-
ismerést is kapott. Milyen 
érzésekkel vette át ezeket a 
díjakat?

– Az elismeréseket kö-
szönöm, jó érzéssel, öröm-
mel fogadtam. Azt kí�vánom 
minden pedagógusnak, 
hogy ilyen szép búcsúzta-
tásban legyen része. Még 
egy évig maradok sport-
tanácsadóként, úgy érzem 
lesz feladatom. Nyugdí�jas-
ként jóval kisebb felelős-
séggel továbbra is szeret-
nék kötődni Alsóörshöz, 
hiszen „Alsóörs vár, ma-
rasztal, visszavár”.

Szendi Péter
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MI LETT VELE?
Így él most

a sportlegenda,
Kásás Tamás

Kásás Tamás nem gondolta volna, hogy a vízilabda 
után nehezen találja meg a saját útját. Lassan tíz éve, 
hogy Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok visz-
szavonult. A sportember ritkán ad interjút, ám most A 
nemzet aranyai című, az egykori csapatukról szóló film 
kedvéért kivételt tett. A film forgatása a napokban ért 
véget, a közönség az alkotást valószínűleg jövő tavasszal 
tekintheti meg.

A sportoló szerint a régi 
csapat tagjainak megvan a 
saját életük, de ha évekig 
nem találkoznak, akkor is 
ott tudják folytatni a beszél-
getést, ahol abbahagyták. 
Egy valaki azonban már 
nem lehet a csapattal: Be-
nedek Tibor, aki 2020-ban 
életét vesztette. - Példakép 
volt. Végigkísértük az érési 
folyamatát, hogy hogyan lett 
egy csendes fiúból tökéletes 
csapatkapitány, akinek csak 
bele kellett nézni a szemébe, 
és máris mindenki ugrott be 
a vízbe és „harapott” – nyi-
latkozta Kásás a Best Maga-
zinnak. Hozzátette, teljesen 
más személyiséget voltak: 
mí�g Benedek Tibor képes 

volt mindennap belehalni a 
küzdelembe a ví�zben, ő nem 
mindig. Volt valami olyan 
plusz a csapatkapitányban, 
amely mindenki fölé emelte.

Kásás Tamás 2012-ben 
jelentette be a visszavonulá-
sát: mint mondta, nem utálta 
meg a sportot, de már elege 
volt belőle. - Nem akartam 
az uszodában megöreged-
ni. Egy ideig próbálkoztam, 
kimentem Amerikába, hogy 
gyerekekkel foglalkozzak, de 
3 hónap után rájöttem, ilyen 
módon sem szeretnék ben-
ne maradni a vízilabdás kö-
zegben. Azt mondtam, majd 
kialakul, mi lesz az én utam. 
Igazából ez a keresés még 
most is tart, jelenleg nincs 
egy konkrét elfoglaltságom 
– tette hozzá a sportoló. El-
mondása szerint nem szo-
rul rá, hogy mindenképpen 
legyen munkája, mindig azt 
csinálja, amit szeretne. So-
kat olvas és podcastot hall-
gat, próbálja kitalálni, hogy 
a tudását milyen területen 
tudná kamatoztatni. - Nem 
hittem, hogy ennyire nehéz 
lesz megtalálni az utamat a 
ví�zilabda után – fogalmaz 
Kásás.

E� desapja Kásás Zoltán 
és felesége nagyon sokat 
tartózkodnak lovasi nyaraló-
jukban. Elmondásuk szerint, 
fiúk Tamás, amikor teheti le-
jön Lovasra, mely számára is 
a második otthona. (Sz.P.)

Kásás Tamás még keresi az 
útját
 (Fotó: MTI/ Illyés Tibor)

Újra megnyílt
a bűnmegelőzési 

minicentrum
Balatonfüreden

A látogatók prevenciós kiadványokat vehetnek át 
és hasznos tanácsokat kaphatnak az áldozattá válás 
elkerülésének lehetőségeiről.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság több évre visz-
szanyúló hagyomány folytatásaként idén nyáron is 
– július elejétől augusztus végéig – bűnmegelőzési 
minicentrumot működtet. A rendőrök az információs 
ponton bűn- és baleset-megelőzési tanácsokkal, preven-
ciós kiadványokkal hí�vják fel az érdeklődők figyelmét, 
hogy vigyázzanak értékeikre, önmagukra, és ne váljanak 
áldozattá. A minicentrum tehát 2022. július 1-jétől au-
gusztus 19-ig minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 9 
óra 30 perc és 15 óra 30 perc között tart nyitva a Kisfa-
ludy strandon, rossz időjárás esetében a MA�V- pályaud-
varon.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság az alábbiakra hí�v-
ja fel a nyaralóvendégek figyelmét:

•  Amennyiben gépjárművel érkeznek a strandhoz, az au-
tóikat mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, értéket 
soha ne hagyjanak bennük jól látható helyen!

•  Ne hagyjanak gyermeket, házi kedvencet még rövid 
időre sem a gyorsan felmelegedő gépkocsiban!

•  Strandoláshoz csak a legszükségesebb dolgokat vigyék 
magukkal, értékeiket inkább hagyják a szálláshelyükön 
vagy az erre alkalmas értékmegőrzőkben!

•  Csak annyi készpénzt vigyenek magukkal a strandra, 
amennyi feltétlenül szükséges!

•  Fürdőzés vagy egyéb szabadidős tevékenység alatt se 
hagyják őrizetlenül értékeiket, amennyiben van érték-
megőrző, azok szolgáltatását vegyék igénybe!

Szabó Zoltán
megelőzési előadó

Balatonfüredi Rendőrkapitányság
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Rekordnevezés, kitűnő lovasversenyek
a Lovasi Lovas Klub szervezésében

Gyönyörű időben, rekordnevezés mellett, rengeteg 
néző előtt, kitűnő pályán rendezte meg a Lovasi Lovas 
Klub a két napos lovasrendezvényét a lovas akadálypá-
lyán. A részletekről Vida Márió elnökkel beszélgettem. 

Néhány ember nehez-
ményezte, hogy a már jól 
bevált, évek óta megtar-
tott pünkösdi fogathajtó 
verseny idén miért maradt 
el? Vida Márió őszintén 
elmondta, hogy ebben az 
évben a pünkösdi verseny 
szóba sem került. Mindez 
nagyban volt köszönhető 
annak, hogy a pálya talaja 

nem volt alkalmas verseny-
re, hiszen mindaz sáros 
volt és felázott. 

– Az első nap a 
fogathajtóversenyé volt. A 
versenyzők a környező te-
lepülésekről jöttek. Most vi-
szonylag kevesen neveztek, 
mindez annak volt köszön-
hető, hogy volt, aki eladta 
a lovát vagy nemrég hozott 

a lova világra kiscsikót. A 
verseny nagyon színvonalas 
volt, a versenyzők visszajel-
zése alapján mindenki jól 
érezte magát – értékelte az 
első napot Márió. 

Vasárnap viszont már 
több kategóriában (dí�jug-
ratás, derby, Ride&Bike, 
ügyességi és futószáras 
verseny) is megmérették 
magukat a lovasok. Rekord-
nevezés volt, hiszen 183 
lovas mérte össze a tudá-
sát, az elmúlt években erre 

nem volt példa. Reggel 9 
órakor kezdődtek a verse-
nyek, mely este fél nyolckor 
fejeződött be. Három bí�ró 
dolgozott, három jól elkü-
löní�tett pályán zajlottak a 
versenyek. A tervek szerint 
augusztus 6-án lesz egy 
újabb lovasverseny a lovas 
akadálypályán a Lovasi Lo-
vas Klub szervezésében, 
melyre mindenkit szeretet-
tel várnak. 

Szendi Péter

Millenniumi Park
bográcsozó/grillező használata

A Millenniumi Park fejlesztésének első ütemében 
kialakításra került két bográcsozó/grillező hely, 
hozzátartozó asztallal és padokkal, amiket bárki 
díjmentesen használhat családi, baráti összejö-
vetelekre egyaránt. A sütőhöz tartozó eszközök  
(bogrács, grillrács, szalonnasütő nyárs) a helyszí-

nen levő fém tárolóban vannak elzárva, amihez 
a kulcsot az önkormányzatnál lehet elkérni hét-
köznapokon 8 - 16 óra közötti időszakban. Kérjük 
vigyázzanak az eszközökre.

Kellemes időtöltést kívánunk!



22 Lovasi Hírek

Egy tál hűvös víz
most életet ment

Nekünk, emberek-
nek is megterhelő ez a 
száraz meleg, ám azok 
számára, akik nem 
jutnak hozzá folyama-
tos folyadékhoz, még 
keményebb időszakot 
jelent. 

A napok óta tartó ká-
nikula következtében 
már minden pocso-
lya kiszáradt, minden 
nedvesség elpárol-
gott a fűszálak közül. 
A madarak, rovarok és 
kisemlősök megfelelő 
folyadékpótlás hiányá-
ban gyorsan kiszárad-
nak, lelassulnak, ami 
akár végzetes is lehet 
számukra. Tegyünk ki a 
teraszokra, erkélyekre, 
ablakpárkányokra vagy 
a kertbe egy tányér 
hűvös vizet a környe-
zetünkben élő állatok-
nak. Segítsük őket!

Szendi Péter
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A VÍZIMADARAK ETETÉSE NEM SEGÍT A MADARAKNAK.
   

VESZÉLYBE SODORJA ÉS MEGBETEGÍTHETI ŐKET!
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