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Megint nyertünk
Szerencsére megint egy jó 

hí�rrel indulhat a Lovas Hí�rek 
aktuális száma! A Nemzeti 
Kulturális Alap könyvtárak 
eszközfejlesztésére és kor-
szerűsí�tésére kií�rt pályázati 
felhí�vására beadott pályáza-
tunk közel 3 millió forintot 
támogatást nyert. Ebből a 
támogatási összegből meg-
valósulhat a Nyugdí�jasklub 
által is használt klubhelyiség 
bútorzatának teljes cseréje, 
új székekkel és új asztalok-
kal, és részben megújulhat 
a könyvtár berendezése is 
néhány új bútorral és mun-
kaállomással, illetve 2 új 
számí�tógépet is beszerez-
hetünk. Í�gy nem csak a pár-
huzamosan zajló faluház fel-
újí�tás, hanem a berendezés 
felújí�tása is állami forrásból 
valósulhat meg. Ennek kö-
szönhetően a nyugdí�jasklub 
tagjai is végre méltó körül-
mények között tarthatják 
összejöveteleiket és remé-
nyeink szerint további klu-

bok elindulását is segí�ti majd 
a szebb és élhetőbb kialakí�-
tás. Az eszközök beszerzése 
során természetesen be kell 
tartanunk a pályázati kötött-
ségeket, de nagy öröm, hogy 
nem a falu költségvetését 
terheli a bútorok cseréje. 
Ö� sszegezve elmondható az 
is, hogy kevesebb mint 1 
éven belül 3 nyertes pályá-
zatot könyvelhet el a Lovasi 
Könyvtár, mivel korábban 
már nyertünk támogatást a 
tavalyi Lovasi Vigasság és a 
Szüreti Fesztivál, illetve kü-
lön pályázatban az idei Lo-
vasi Esték programsorozat 
megvalósí�tására is. 

A rendszeres munkaér-
tekezleteken is megtettem, 
és ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani minden 
hivatali és önkormányzati 
munkatársnak az elmúlt 
10 hónapban elért kiváló 
eredményekért! Hosszú len-
ne teljes felsorolást tenni, 
csak pár dolgot emelnék ki. 

Adóbevételünk kb. 10 mil-
lió forinttal lett több, mint 
az előre tervezett összeg, 
ami az adóügyekért felelős 
kolléga munkáját dicséri. 
Aljegyző asszonnyal együtt 
í�rtuk a Magyar Falu Prog-
ram pályázatokat, melyeken 
összesí�tve kb. 47 millió fo-
rintot nyertünk. Külön kö-
szönet jár neki a beszerzési 
eljárások lebonyolí�tásáért, 
melyek szintén milliós meg-
takarí�tást eredményeztek. 
Pénzügyi munkatársunk is 
aktí�van részt vesz a pályá-
zati anyagok és különösen a 
pénzügyi beszámolók elké-
szí�tésében. Falugondnokunk 
is munkakörén és munka-
idején túlmenően végzi te-
vékenységét, példaértékű az 
az elkötelezettség, ahogyan 
munkáját végzi a falu fejlesz-
tése és szépí�tése érdekében. 
Meg kell becsülnünk a mun-
katársainkat, ezért javasol-
tam a képviselő-testület ré-
szére egy olyan minden kol-

légára kiterjedő jutalmazási 
rendszer kialakí�tását, ami 
illeszkedik a környező tele-
pülések gyakorlatához is.

A nyár és az év hátralévő 
része az elkezdett projektek 
megvalósí�tásáról (faluház 
felújí�tás, Bartók Béla utca 
út felújí�tás és Eötvös Károly 
utca útépí�tés és közvilágí�tás 
kialakí�tás, Millenniumi Park 
bográcsozó és sütögető hely 
kialakí�tása és mellé pihenő 
padok és asztalok kihelye-
zése, Savanyú-kút rendbe-
hozatal, nyugdí�jasklub he-
lyiség és könyvtár felújí�tás, 
illetve mindezek pályázati 
elszámolása) fog szólni, 
kérem mindenki türelmét 
ezzel kapcsolatban. Köszö-
nöm szépen a képviselő-tes-
tület és a lovasi lakosok tá-
mogatását, hogy mindezek 
a projektek elindulhattak és 
megvalósulhatnak.

Tisztelettel,
Fazekas Gábor

alpolgármester

Időközi önkormányzati választások 2022 – Lovas
Tisztelt Lakosság!

A Lovasi Helyi Választási Bizottság 1/2022. (ÍV. 11.) HVB 
határozatával 2022. június 26. napjára kitűzött helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármester időközi választásán a 
szavazólapon történő esélyegyenlőség biztosí�tása érdekében 
előí�rt rendelkezéseknek megfelelően, sorsolás alapján a kép-
viselőjelöltek sorrendjét az alábbiak szerint határozta meg:

1. Simon Róbert
2. Fehérné Kiszlinger Anett
3. Pintér Kornél
4. Sárdi Máté

A Lovasi Helyi Választási Bizottság Fazekas Gábor Zoltán 
független polgármesterjelölt nyilvántartásba vételének tár-
gyában 6/2022. (V.25.) HVB határozatával döntött. A szava/-
zólapokat a Bizottság 10/2022. (VÍ.15.) HVB határozatával 
jóváhagyta. Lovas Községben az országos választásokhoz ha-
sonlóan egy szavazókör kerül kialakí�tásra, (8228 Lovas, Fő 
utca 8. Nagyterem), a szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárok 2022. június 26. (vasárnap) napján reggel 
06:00 óra és este 19:00 óra között itt adhatják le szavazatai-
kat. Mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb a szavazás napján, 
2022. június 26. 12:00 óráig a szavazatszámláló bizottságnál 
lehet benyújtani. E� rvényesen szavazni legfeljebb 1 fő polgár-
mesterjelöltre, és legfeljebb 4 fő képviselőjelöltre lehet.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

A� ltalános tudnivalók:
1.  E� rvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal í�rt 

két egymást metsző (X, +) vonallal lehet.
2.  A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának 

időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat 
más választópolgárt titkos szavazáshoz való jogai gya-
korlásában.

3.  Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi 
fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, 
általa választott segí�tő – ennek hiányában a szavazatn-
számláló bizottság két tagjának együttes – segí�tségét 
veheti igénybe.

4.  A választópolgár – valamint segí�tője – a választójoga gya-
korlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyi-
ségben.

5.  A szavazatszámláló bizottság visszautasí�tja azt a válasz-
tópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcí�mét 

vagy személyi azonosí�tóját személyi okmányaival igazol-
ni.

6.  A 19:00 órakor a szavazóhelyiség előtt sorban álló vá-
lasztópolgárok még szavazhatnak, ezt követően a szava-
zatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a szavazásra érvényes 
személyazonosí�tó okmányaikat (személyi igazolvány, lakcí�m-
kártya) hozzák magukkal, a szavazás rendjének betartásával 
a választás jogszerű feltételeinek megteremtéséhez hozzájá-
rulni szí�veskedjenek.

Tisztelettel:

Buschné dr. Csomai Gabriella
aljegyző

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége

Időközi önkormányzati választások 2022 – Lovas

Hősök Napja megemlékezés Lovason
2022. május 29-én ko-

szorúzással egybekötött 
megemlékezést rende-
zett Lovas Község Önkor-
mányzata az I. és II. világ-
háborúkban hősi halált 
halt lovasi katonák tiszte-
letére. 

Az Í. világháborús hősök 
emlékművénél Gránásiné 
Bácsi Tünde, az 1915. feb-
ruár 24-én Krakkóban el-
hunyt Bácsi Károly déduno-
kája emlékezett. Egészen 
1917-től kezdve felidézte a 
Hősök Napja létrejöttének 
történetét, külön kiemel-
ve, hogy hősök voltak azok 
is, akik nem haltak meg, 
hanem éveken át hadifog-
ságban, vagy kényszermun-
kán küzdöttek a túlélésért.   
Nagyhatású beszédében 
erkölcsi útmutatást adott a 
jelenlegi és az utánunk kö-
vetkező nemzedékeknek is: 
„Hőseink sí�rját, emlékmű-
vét kötelességünk rendben 
tartani, emlékezni azokra a 
magyarokra, akik az elmúlt 
évszázadokban áldozatot 
hoztak hazánkért. Törté-
nelmünk minden korszakát 
hőseink áldozatkészsége, 
vitézsége ragyogja be. Hősi 
életszemlélet, ősi magyar 

életszemlélet. Ez a kettő 
elválaszthatatlanul össze-
forrt: ez lett a magyar nép 
legigazibb, legtisztább eré-
nye.”

Az Í. világháború helyi 
hőseinek emléke előtt tisz-
telegve Pintér Zselyke Ida 
4. osztályos tanuló Füssyné 
Huszár Amália: Névtelen 
hősök cí�mű versét mondta 
el, majd a ÍÍ. világháborús 
hősök emlékoszlopánál Pin-
tér Villő Emese 1. osztályos 
tanuló Blaskó Mária: Ima a 
hősökért cí�mű költeményét 
adta elő.

Mindkét emlékműnél Lo-
vas Község Ö� nkormányzata, 
a Magyar Vidék Örszágos 
56-os Szervezet és a Törté-
nelmi Vitézi Rend képvise-
lői, valamint a leszármazott 
családok tagjai koszorúz-
tak. A megemlékezést isten-
tisztelet zárta a Református 
templomban, igét hirdetett 
Nagytiszteletű Dr. Kálmán 
Csaba, az Alsóörs-Lovasi 
Református Társegyházköz-
ség lelkipásztora.

vitéz Pintér Kornél,
a hősi halált halt 

Holczhauser János (1910-
1943) 

unokája
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Gránásiné Bácsi Tünde
emlékbeszéde

Tisztelt Egybegyűltek, 
Kedves Emlékezők!

Bácsi Károly Í. világ-
háborúban Krakkóban 
1915. február 14-én el-
hunyt és ott eltemetett 
lovasi lakos dédunokája-
ként emlékezem. 

 Az 1917. évi VÍÍÍ. tör-
vény arról döntött, hogy 
minden településen ál-
lí�tsanak emlékművet a 
háborúban elhunytak-
nak. Lovason az özve-
gyek saját erőforrásból 
és a falu támogatásával 
emlékoszlopot épí�tet-
tek. Az emlékmű mellett 
hársfákat ültettek, mely-
nek virágait az özvegyek 
családjai szedhették le, 
és eme kis park gondo-
zása is személyes ügyük 
volt. 1924-ben egy má-
sik törvény meghatároz-
ta azt a napot, hogy mi-
kor emlékezzünk meg. A 
Hősök Napját a törvény 
szerint minden esztendő 
május utolsó vasárnap-
ján tartják Magyaror-
szágon. Ebben mondták 
ki először, hogy: „Nem-
zetünk hősi halottainak 
kegyeletteljes tisztele-
tét megfelelő módon ki-
fejezésre kell juttatni.” 
Az ünnepet a második 
világháború után eltö-
rölték, s következett egy 
hosszú időszak, amikor 
nem történtek kötele-
zően megemlékezések, 
a családok azonban nap 
mint nap emlékeztek.

Amikor a rendszervál-
tás megtörtént, néhány 
év után 2001-ben újból 
törvény született, amely 
megerősí�tette ezt a na-
pot. Ma az első és má-
sodik világháborúban 
elhunyt lovasiakra emlé-
kezünk, akik a legtöbbet, 
vagyis életüket áldozták 
a hazáért. A hősök emlé-
ke az emberek szí�vében, 
lelkében tovább él. Mire 
is emlékezünk 2022-
ben? Első megközelí�tésre 
azt mondhatjuk, a válasz 
egyszerű, azokra, akik 
életüket adták a hazán-
kért, azokra a katonák-
ra, akik vérüket áldozták 
Magyarországért. A há-
borúban elhunytak va-
lóban hősök voltak. Hő-
sök voltak azok is, akik 
nem haltak meg, éveken 
át hadifogságban, kény-
szermunkán voltak. Akik 
évekkel később tértek 
csak haza, anyai ágon, 
palóznaki Ö� ry dédapám 
7 év fogság után tért 
haza. Az asszonyok és 
gyermekek, akik itthon 
nem tudták, hazatér-e 
valamikor hozzátartozó-
juk. Akik üldözés, nyo-
mor, elnyomás ellenére 
is megmaradtak ma-
gyarnak, megmaradtak 
embernek. Fontos volt 
számukra, hogy minden 
nyomorúság és szegény-
ség ellenére becsületes, 
emberséges magyarrá 
neveljék gyermekeiket. 
Ö� k nem haltak meg, éltek 

a hazáért, példát adtak 
nekünk, utódoknak. Ma 
rájuk is emlékezünk.

Személyesen emléke-
zem í�gy özvegyen itt ma-
radt dédnagymamámra 
és minden özvegyre. Kun 
Zoltán tábori lelkész í�rta 
dédanyámnak „Teste ide-
gen, de megértő földben 
nyugszik immár lelke 
pedig a nemesebb rész 
az öröklét országában, 
a Mindenható Atya mel-
lett az idvezültek örömét 
élvezi… Annyi magyar 
honfitársával együtt ál-
dozata lett egy magasz-
tosabb egy szentebb esz-
mének, a szabadságnak, 
az igazságnak, a haza-
szeretetnek.”

Ö� zvegy Bácsi Károlyné 
fiatalon két kisgyerek-
kel, 2 éves Károly fiával 
és pár hónapos Karolina 
kislányával maradt, és 
nem ment férjhez újra. 
Becsülettel felnevelte 
gyermekeit. A szülőfa-
lu, Lovas, szeretetét oly 
mélyen beléjük nevelte, 
hogy mindkét gyermeke 
itt maradt. Az 5 unoká-
ból 4 a faluban maradt, 
itt telepedett le. A déd-
unokák közül is öten itt 
élünk. Felmenőink taní�-
tottak meg bennünket 
szinte mindenre. Az ő 
emberségük, becsületes-
ségük, hűségük irány-
adóak számunkra nap 
mint nap.

Ö� seink példája mutat-
ja, hogy a legnehezebb 

életkörülmények között 
is megtalálhatjuk az élet 
értelmét és szépségét. 
Most nekünk kell csele-
kedni, alkotni, szeretni, 
épí�teni, mások gondját 
viselni. Hőseink sí�rját, 
emlékművét kötelessé-
günk rendben tartani, 
emlékezni azokra a ma-
gyarokra, akik az elmúlt 
évszázadokban áldoza-
tot hoztak hazánkért. 
Történelmünk minden 
korszakát hőseink áldo-
zatkészsége, vitézsége 
ragyogja be. Hősi élet-
szemlélet, ősi magyar 
életszemlélet. Ez a kettő 
elválaszthatatlanul ösz-
szeforrt: ez lett a magyar 
nép legigazibb, legtisz-
tább erénye.

Eötvös Károly gondo-
lataival zárom megemlé-
kezésemet: „S a nemzet 
gazdagságát nemcsak 
vagyonának ezermilliói, 
erejét nemcsak katoná-
inak százezrei teszik. 
Gazdagságának hatal-
masabb és fenségesebb 
része múltjának dicső-
sége, hőseinek sokasága. 
E� s az az önérzet, amelyet 
ezek fénye költ ki s nö-
vel magasra és terebé-
lyessé. Rengeteg erdő a 
nemzeti önbizalom, de a 
világosság nélkül, melyet 
az ősök dicső példáinak 
napfénye gerjeszt, elsár-
gul és elhervad az.”

Tisztelet a hősöknek! 
Soli Deo Gloria!
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Értékőr Program Lovason

A taliándörögdi Közép-dunántúli 
Szövetség az Ífjúságért szervezet - azaz 
a KÖ� SZÍ – évek óta szervezi az értékőr 
programot régiónkban mindig más teleg-
pülésekkel együttműködve. A program 
célja, hogy a gyerekekkel és fiatalokkal 
megismertessék és megszerettessék a 
helyi értékeket. A projekt részeként a 
gyerekek profi szakemberek segí�tségé-
vel játékos formában tanulhatják meg 
az értékek dokumentálásának teljes 
folyamatát, sajátí�thatják el a fotó, videó 
és interjú készí�tés alapjait, és végül a 
vágást és komplett videó készí�tést is. 
Végeredményképpen kiválasztott helyi 
értékekről készí�tenek fényképes és 
videó dokumentációt, melyet kiállí�tás 
formájában mutatnak be.

A tavalyi évben indult el ez az E� rtékőr 
Program Lovason. Ebben a program-
ban a lovasi gyerekek a balatoncsicsói 
értékőrökkel tanultak és dolgoztak 
együtt. A gyerekek több alkalommal 
is találkoztak Taliándörögdön, Bala-
toncsicsón és Lovason a közös munka 
végett. Ezeken a találkozókon mindig 
profi fotós és videókészí�tésben jártas 
felnőtt segí�tette a munkájukat.

Nagy öröm volt számunkra, hogy az 
interjú készí�tés Lovason történt. Keme-
nes Dénes és Kasza Katalin vállalták a 
felkérést, és í�gy ők lettek az interjú alat-
nyok. Az elkészült interjú nyersanyago-
kat a gyerekek vágták meg. A program 
zárásaként a gyerekek által Balaton-
csicsón és Lovason készült fotókból 

készült kiállí�tás melyet az interjúkból 
készí�tett videóvetí�tés egészí�tett ki. A 
kiállí�táson a gyerekek hivatalosan is ér-
tékőrökké lettek avatva, melyről kaptak 
oklevelet, értékőr pólót és kitűzőt is.

A program zárásának megünneplé-
seként a gyerekek egy herendi kirán-
duláson vehettek részt, a világhí�rű poré-
celán manufaktúrában megnézhették 
a gyönyörű kézzel festett porcelánok 
készí�tésének lépéseit és a porcelán múz-
zeumba is látogatást tehettek. Gyerei-
kek nagyon élvezték a programot, min-
denkinek nagyon tetszett a kiállí�tás és 
porcelán manufaktúra látogatás is örök 
élmény marad számukra.

Magócsi Andrea

Jó tudni!

Kedves Kerékpárosok! Ne feledjék, tolva sza-

bályos és csak akkor van elsőbbsége. Kedves 

Járművezetők! Ettől függetlenül figyeljünk rájuk 

kiemelten, hiszen a jó idő beálltával egyre töbi-

ben veszik igénybe a kerékpárt.

Szendi Péter
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Ballagás 2022

Tisztelt Vendégeink!
Szeretettel köszöntöm Ö� nöket a Nap-

raforgó Ö� voda és Bölcsőde gyermekei, 
dolgozói nevében. Külön köszöntöm: 
Hebling Zsolt – polgármester urat, Fe-
renczy Gábor – alpolgármester urat, 
Báró Béla jegyző urat, a képviselőtestü-
let megjelent tagjait, Mészáros Károly 
igazgatóurat és Horeczki Tünde leendő 
első osztályos taní�tó nénit, nagytisz-
teletű Kálmán Csaba református lelki-
pásztor urat.

Ö� römmel tölt el, hogy ma ismét velünk 
vannak korábban intézményünkben 
dolgozó nyugdí�jas kollégáink is. Nagy 
öröm, hogy két év után ismét sokan 
együtt lehetünk, és í�gy búcsúztathatjuk 
az iskolába lépő gyermekeket. Ma 16 
kisgyermek számára egy korszak véget 
ér. Ískolába készülnek, okosak, ügyesek 
lettek. Az óvó nénikkel, dajka nénikkel, 
segí�tő szakemberekkel és a szülőkkel 
közösen azon dolgoztunk, hogy a gyen-
rekek rendelkezzenek azokkal a képes-
ségekkel, melyek segí�tik majd az iskolai 
életbe való beilleszkedésüket. A tevé-
kenységeink megvalósí�tásához, intézk-
ményi működéshez nyújtott támoga-
tást köszönjük önkormányzatunknak.

Köszönöm kollegáim munkáját. Kö-
szönöm azoknak a segí�tő szakembe-
reknek a munkáját, akik segí�tették a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
képességeinek fejlesztését: Kalmár Ka-
talin fejlesztőpedagógus, Temesváriné 
Papp Edina logopédus, Dóczy Noémi 

pszichológus. Szeretném megköszönni 
Mercsák Eszter és Fenyvesi Mónika hit-
oktató munkáját.

Múlnak a gyermekéve… E� s nem csak 
gyerekek búcsúznak… Ebben az évben 
búcsúzunk  egy olyan igazi pedagógus-
tól, aki igaz nem volt jelen intézmé-
nyünkben, de Balatonfüredről szakmai 
tanácsaival, ötleteivel segí�tette  óvodai 
nevelő munkánkat. Az alsóörsi, lovasi 
gyerekek nevében köszönöm Szekeres-
né Bucsy Piroskának a Balatonfüredi 
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának 
azt a sok türelmet, segí�tőkészséget és 
tudást, amivel hozzájárult a gyerekek 
fejlődéséhez. Kedves Piros! Családod, 
unokáid körében boldog, nyugdí�jas 
éveket és ehhez nagyon  jó egészséget 
kí�vánok mindannyiunk nevében!

Kedves Ballagó gyerekek!  

Balla Piroska
Ölelésre visszavárunk

Néhány éve, ősszel történt,
mikor hozzánk jöttetek.
Készültünk és nagyon vártuk,
hogy óvodások legyetek.
Sejtettük, hogy nem lesz könnyű,
de volt jó tervünk, nem vitás!
Eldöntöttük, mit teszünk majd,
hogy kevés legyen a sírás.
Tudtuk, hogy az ölelés,
a biztatás, a szeretet,
megnyugtatja, felvidítja

a pityergő gyereket.
Öleltünk hát, simogattunk,
ringattunk heteken át.
Egy nap aztán azt mondtátok:
Szeretjük az óvodát!
Úgy örültünk, mosolyogtunk,
melengette szívünket.
Jó volt látni, jó érezni,
hogy elfogadtok bennünket!
Mennyi élmény, sok történet,
izgalmas felfedezés….
Emlékek közt válogatni,
és búcsúzni oly nehéz!
Telt az idő, ti megnőttetek,
vár rátok az iskola.
De megsúgjuk,- egy ölelésre-
mindig várunk majd vissza!

Kedves Szülők!
A mai nappal nemcsak gyermekeik 

életében, hanem az Ö� nökében is lezá-
rul egy fejezet: véget érnek az ovis szü-
lői évek. Bí�zom benne, hogy gyerme-
keikkel együtt szeretettel idézik majd 
vissza az elmúlt időszakot. Köszönöm 
segí�tségüket, hogy közös céljaink meg-
valósulhattak.

Az iskolás évekhez sok türelmet és 
sikert kí�vánok!

Csiszárné Huszár Judit
óvodavezető

A Napraforgó Óvodába jelenleg 
13 kisgyerek jár Lovasról, közülük 4 
kisgyermek ballagott. (Sz.P.). 
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Ízelítő a Lovasi Kertészeti
Közösség foglalkozásából

Szeretnék életre hívni 
újfajta gondolkodást a 
kiskertes közösségünk-
nél. Érzem, nem megvál-
toztatni kell gondolkodá-
sunkat az eddigi elképze-
lésünkről, hanem megér-
teni mit nyújt számunkra 
ez az ismeret.

Ezért kérem: Tedd amit 
Te szeretnél megvalósí�ta-
ni abban a formában amit 
elfogadhatónak, hihetőnek 
tartasz. Eljön az idő amikor 
tudatára ébred a kertészke-
dő, hogy ne a problémáira 
keresse a megoldást, ha-
nem a folyamatok teremtő 
technologiáját alkalmazva 
elkerülje a problémákat. 
Addig még sok szenvedés 
árán tapasztal meg dolgo-
kat.

Miről szólnak találkozó-
ink?

E� letünkben kozmikus 
ciklusok működnek, mint 
ahogy a nappalt felváltja 
az éjszaka. A Nap erejét 
és a Hold erejét használva 
működünk. Vannak funda-
mentális törvényeink, ami 
szerint az E� let működik. Az 
emberek élete és a növé-
nyek élete kapcsolatokon 

keresztül alakul, még ak-
kor is, ha ez nem tudatosul 
bennünk. A kertészkedés 
során felmerült kérdések 
adják a tematikánkat, ez 
az, amit elsődlegesnek tar-
tok ismertetni. A tetvek, a 
kártevők a saját harcukat 
ví�vják, ők is élni akarnak, 
a génmanipuláció őket is 
megzavarta úgy erkölcsileg, 
akárcsak fizikailag. Ö� k is ál-
dozatok éppen úgy ahogyan 
mi. E� s ha nem ellenségként 
gondolunk rájuk, nem gyű-
lölettel tesszük őket tönkre, 
ennek megértésével hoz-
zuk el számunkra az álmot, 
amiből nem lett volna sza-
bad még felébredniük. Ú� gy 
kell gondolni arra a másik-
ra is akárcsak magunkra, 
szeretettel ápolni a gond-
jainkra bí�zott növényeket, 
állatokat (kártevőket). Sza-
bad akaratunkon múlik mi 
szerint tudunk túljutni a 
bajokon. Az örök fejlődé-
sünket szeretet által tudjuk 
megvalósí�tani, a szeretet 
által érjük el, hogy megsza-
baduljunk a bajtól. Ha már 
nemcsak szóban ismerjük a 
szeretetet, a cselekedetben 
megvalósí�tjuk, mint amikor 
az E� desanya gyermekének 

fájó testrészét egy puszival 
meggyógyí�tja. Célom, hogy 
megtaní�tsam hogyan lehet 
meggyógyí�tani azt a helyet, 
ahol az a szegény növény a 
betegségét megindí�totta. 
Szeretném, ha azok, akik 
szeretik a környezetüket, 
a természetet gyógyí�tóvá 
váljanak, ujjá teremtsék 
a tönkretett földet, azt a 
földet, ami fél évszázada 
agyon van mérgezve. Segí�t-
ségül kaptuk a Növények 
Kristályát, í�gy elkészí�t-
hetjük a Növények Vizét, 
amivel permetezünk. Ezt a 
Növények Vizét használjuk 
a gyümölcsös és zöldséges 
kertünkben egész évben. 
Ezen technológiát külön 
egy másik cikkben részle-
tesen ismertetem. A foglal-
kozásokon a kertgondozás 
apró részleteibe tekintünk 
be.

Hasznos tanácsok
A föld megtisztí�tása elsőd-

leges, és ehhez nincs szük-
ség mérgekre, mert a termé-
szetben minden megtalálha-
tó, ahhoz, hogy a zöldségek 
egészségesek legyenek. 
Ílyen segí�tség a kukacos re-
tek elkerüléséhez: Ahová 

retket akartok ültetni, oda 
szórjatok ősszel szárí�tott, 
összetört lilavirágú gyógy-
növényeket. Tavasszal újra 
szórjatok a földre, és a fel-
ásott földet keverjétek vele 
össze. A retek nagyon í�zletes 
lesz, és a kártevők elmennek. 
A zsálya, levendula stb. virá-
ga leszárí�tva és szétszórva 
segí�ti a föld fertőtlení�tését.

Vakondtúrás ellen ho-
gyan védekezzünk

Tegyetek a friss lyukak-
ba bodzaágat. Látszik a 
vakondtúrás és érzékelhe-
tő a mélysége, könnyen le-
bökhető a kb. 30- 40 cm-es 
bodzaág. Ha elmennek, a 
kert szélére szúrjatok 50 
cm-enként kis bodzaágat. A 
vakond nem szereti a bodza 
illatát. A közösségünk el-
sősorban megvitat minden 
olyan növényápolási mód-
szert, ami elősegí�ti, hogy 
sikeresebbek lehessünk a 
kertészkedés területén.

Sok-sok örömet kí�vánok 
ehhez az áldásos tevékeny-
séghez.

Biró Ildikó
a mindenben Istent látó

kiskertész
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Garten Balaton 2022
-Van képünk hozzá!

Negyedik alkalommal ke-
rül megrendezésre a Balaton 
északi partjának immár négy 
településén a Garten Balaton 
kortárs művészeti fesztivál. A 
tí�znapos kiállí�tás- és rendez-
vényfolyam a kortárs képző- 
és fotóművészet köré szerve-
ződik. Lovas, Felsőörs, Csopak 
és Alsóörs kiállí�tóhelyein és 
szabadtéri helyszí�nein 7 kiállí�-
tás és közel 40 program közül 
válogathatnak a vizuális mű-
vészetek szerelmesei augusz-
tus 5. és 14. között. A Garten 
Kortárs Művészeti Alapí�tvány 
szakmai együttműködő part-
nere a Capa Kortárs Fotográfi-
ai Központ.

A Garten Balaton célja a kor-
társ képzőművészet közép-
pontba állí�tása és a vizuális 
művészetek értő bemutatása 
a Balaton partján nyaralók és 
a helyben lakók számára. A 
szervezők tí�z napon keresztül 
mindenki számára befogadha-
tóvá és élvezhetővé szeretnék 
tenni a kortárs képző- és fotó-
művészetet. Ennek érdekében 
a négy településen megvaló-
suló kiállí�tásokat számos társ-
művészeti, ismeretterjesztő 
és edukatí�v programmal te-
szik még vonzóbbá. A pódi-
umbeszélgetéseken gyűjtők, 
művészeti menedzserek és 
kurátorok beszélgetnek a kép-
zőművészet legaktuálisabb 
kérdéseiről. A kertmoziban 
dokumentum és játékfilmek 
mind a képzőművészet körül 
forognak. A koncerteken kor-
társ- és könnyűzenei produk-
ciók egyaránt helyet kapnak. A 
tárlatvezetéseken a szakértők 
a művek többféle lehetséges 
értelmezést ütköztetik és a 
hallgatókat is bevonják a felfe-
dezésbe. A fesztivál szervezői 
a kortárs festészet és fotómű-
vészet aktualitásait és trendje-
it élményszerűen mutatják be 
a páratlan szépségű Balaton-
felvidék településein.

Kiállítások
A lovasi Nagy Gyula galériá-

ban megvalósuló seregszem-
lén 50 művész több mint 200 
alkotását tekinthetik meg a 
látogatók. A Van képünk hoz-
zá cí�met viselő válogatással 
a kurátorok nem titkolt célja, 
hogy hazai kortárs fiatal és fel-
törekvő művészek alkotásai-
ból olyan válogatást mutassa-
nak, melynek segí�tségével az 
érdeklődők képet alkothatnak 
a kortárs művészeti irányza-
tokról, sőt azonnali vásárlásra 
is lehetőségük van. Úgyanitt 
Szabad a pálya cí�mmel, 25 
grafikus művész alkotásaiból 
nyí�lik szabadtéri plakátkiál-
lí�tást a lovaspályán, a szabad 
ég alatt, mí�g a község másik 
végén szintén szabadtéri mo-
linó kiállí�tás látható Kása Béla 
indiai fotóiból. (nyitva augusz-
tus 4-14-ig, minden nap 14-
22 óráig). A megnyitó napján 
Maczky László fotóművész és 
Prokop-Maczky Gizella fes-
tőművész a műtermüket is 
megnyitják a kí�váncsiak előtt. 
Csopakon a ZM+G galériában 
ÍnVision cí�mmel Verebics A� g-
nes egyéni kamarakiállí�tásán 
festményekről és fotókról kö-
szönnek vissza a művész hib-
rid lényei, állat és ember port-
réi. A Kultúrházban New Kids 
on the Block cí�mmel pedig a 
fiatal művészeket tömörí�tő 
Skurc Group alkotásait láthat-
ják a látogatók. (nyitva: au-
gusztus 6-14-ig). Felsőörsön 
a Fotóudvarban és az alsóörsi 
Török házban a Capa Központ 
programja valósul meg több 
mint 20 alkotó közreműkö-
désével. Ínstallatí�v köztéri fo-
tókiállí�tások és a Civil házban 
rendezett egyéni fotótárlatán 
a fotográfusok művei az étke-
zés és a fotográfia összefüggé-
seit vizsgálják. A beszélgeté-
sek, tárlatvezetések, irodalmi 
programok és filmvetí�tések is 
e téma köré szerveződnek.

PROGRAMOK

Pódium
A pódiumokon a kortárs 

művészeti szcéna fiatal kép-
viselői; galériások, művé-
szeti menedzserek és kurá-
torok ülnek egy asztalhoz, 
hogy a műkereskedelem 
és a kanonizáció kapcsola-
táról, hazai és nemzetközi 
lehetőségekről, a művészet 
társadalmi szerepéről és a 
kitágult piac új lehetőségei-
ről beszélgetnek. (augusztus 
9-én kedden, és 10-én, szer-
dán 18 órakor). Két generá-
ció eltérő szemléletű gyűjtője 
találkozik augusztus 11-én, 
csütörtökön a Garten Balaton 
pódiumán, hogy megvitassák 
a gyűjtés értelmét, és meg-
osszák a nézőkkel a tapasz-
talataikat az elmúlt évtizedek 
kortárs piaci tendenciáiról. 
(augusztus 11-én csütörtö-
kön). A tárlatvezetéseken 
általában a kurátorok szem-
pontjai ütköznek (augusztus 
8. hétfő és 11. csütörtök), de 
augusztus 12-én, pénteken 
DrMáriás rendhagyó tárlat-
vezetésére is bejelentkez-
hetünk, sőt kerékpáros tár-
latvezetésen (augusztus 13. 
szombat) és a helytörténeti 
gyalogostúrán is részt vehe-
tünk (augusztus 6. szombat).

Kertmozi 
A Melegvizek országa 

cí�mű film szereplői egytől 
egyig utat keresnek egy hi-
tehagyott világ útvesztőiben, 
hogy alternatí�v csatornákon 
keresztül más és más létfor-
mákig jussanak el, megváltva 
ezzel létük elviselhetetlensé-
gét. Kérdés, hogy sikerül-e? 
(augusztus 6. szombat) Az El 
akartam rejtőzni cí�mű film 
Antonio Ligabue festő-zse-
ni életének valós története 
kitűnő játékfilmes feldolgo-
zásban. (augusztus 8. hétfő) 
A Goya gyilkosságok cí�mű 

krimi két főszereplőjének 
művészettörténeti ismerettel 
kell nekivágnia a nyomozás 
tekervényes útvesztőjének 
(augusztus 9. kedd). A ma-
gyar rajzfilmgyártás törté-
netében egyedülálló alkotás 
Kovásznai György Habfürdő 
cí�mű animációs filmje, amely 
a XX. századi festészet képi 
világából épí�tkezve egészen 
egyedülálló vizuális élmény-
nyel kecsegtet. (augusztus 
11. csütörtök). 

Előadóművészet
A szí�npadon fellépnek Huba 

és Vazul, a kí�sérleti elektro-
akusztikus blues utazózené-
szei (augusztus 5.), majd a 
Kurtág és Ligeti zenéjét játszó 
Zétényi Tamás és Gadó Gábor, 
kortárszenei duó tagjai (au-
gusztus 10. szerda), a dada-
ista punk táncház pszihésen 
felszabadí�tó filozófiai metál-
összhatását produkáló Tudó-
sok zenekar (augusztus 12. 
péntek), sőt a Cseh Tamás 
dalait legautentikusabban 
megszólaltató Vodku fiai (au-
gusztus 13. szombat). Ezen 
kí�vül lesz irodalmi est Feny-
vesi Öttóval (augusztus 7. va-
sárnap), Tandori Dezső est, a 
költő hanglemezeiből Pándi 
Balázs válogat (augusztus 
7. vasárnap),  és Verslábak 
neccharisnyában, alternatí�v 
szí�nházi est az E-Mancik szí�n-
házi manufaktúra jóvoltából 
(augusztus 14. vasárnap).

Gyerekprogramok 
A szervezők a legkiseb-

bekről sem feledkeztek meg, 
hiszen augusztus 8-12-ig 
minden délelőtt múzeumpe-
dagógiai foglalkozás várja a 
6-12 éves korosztály tagjait a 
Nagy Gyula galéria kertjében.

Schneller János
művészettörténész,

kurátor
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Sok turistát vár a füredi rendőrség
Fokozottan fogják ellenőrizni

a közúti közlekedésben résztvevőket
A Balatonfüredi Rendőr-

kapitányság felkészült az 
idei szezonra – tudtuk meg 
Vancsura Miklós kapitány-
ságvezetőtől, aki hasznos 
tanácsokat is adott a nyár-
ra vonatkozóan. 

– Kapitány úr milyen elője-
lekkel várják az idei szezont? 
Hogyan és milyen formában 
kell ilyenkor önöknek felké-
szülniük?

– Az előrejelzések azt 
mutatják, hogy 2022-ben is 
a legnépszerűbb hazai tu-
risztikai régiók között lesz 
a Balaton, í�gy jelentős ven-
dégforgalomra számí�tunk. 
Egyébként nem készülünk 
másként, mint az előző évek-
ben, az a fontos, hogy minél 
több rendőr legyen a közte-
rületeken, hiszen ez az, ami 
az emberek biztonságérze-
tét szolgálja. Az idei turisz-
tikai időszakban is lesz gya-
logos, kerékpáros, motoros, 
kutyás és lovas rendőrünk a 
megszokott gépkocsizó jár-
őrök mellett. Diáktolmácso-
kat is alkalmazunk a nyáron, 
hogy a nyelvi nehézségeket 
kiküszöböljük. Ö� römteli, 
hogy a járásban egyre több 
település tartja fontosnak a 
térfigyelő kamerarendsze-
rek alkalmazását, hiszen ez-
zel magasabb szintre emel-
hető a közbiztonság. Ezen 
a nyáron már 7 településen 
működik kamerarendszer, 
amik nagyban segí�tik a bűn-
cselekmények megelőzését, 
felderí�tését. A nagyszámú 
embertömeg nagyobb köz-
területi jelenlétet kí�ván 
meg. Emiatt megerősí�t ben-
nünket több, nem Balaton-
parti rendőrkapitányság, 

valamint számí�thatunk a Ké-
szenléti Rendőrség bevetési 
csoportjaira is.

– Mennyiben lesz más a 
mostani nyár az előzőekhez 
képest? Egyáltalán lehet-e 
párhuzamokat vonni?

– Az elmúlt és az azt megs-
előző nyáron rekordokat döna-
tött a Balatonra érkezők szá-
ma úgy, hogy a rendezvények 
jelentős részét a CÖVÍD-19 
humánjárvány miatt a tele-
pülések nem tartották meg. 
Annak ellenére, hogy több, 
hagyományosnak mondható 
esemény elmaradt, a stran-
dok látogatottsága hatalmas 
volt. Emellett gépjármű- és 
kerékpáros forgalom is jelen-
tős volt az utakon, ami magá-
val hozta a türelmetlenséget, 
agresszivitást és a közleke-
dési baleseteket. Vélhetően 
az idei nyár is hasonlóképpen 
fog alakulni, ezért igyekszünk 
a balesetveszélyes helyzete-
ket megelőzni, a szabálysze-
gőket kiszűrni. 

– Milyen tanácsokat adna 
az olvasóknak? Mire figyel-
jenek oda, hiszen a Balaton-
partján ismételten nagy ven-
dégforgalom várható.

– A turistáknak minden-
képpen arra hí�vnám fel a 
figyelmét, hogy minél keve-
sebb értéket hozzanak ma-
gukkal a nyaralásra, autó-
ikban ne hagyjanak látható 
módon értékes tárgyakat, 
vagy táskát, a strandokon 
pedig használják az érték-
megőrzőket. Nagyon fontos, 
hogy a besurranások meg-
előzése érdekében ne csak 
távozáskor, hanem ott tar-
tózkodáskor és éjszaka is 

zárják a szállásuk nyí�lászás-
róit, hiszen egy nyitott ajtó, 
vagy ablak jó alkalom lehet 
a tolvajoknak. A helyi lako-
soktól kérem, hogy legyenek 
türelmesek a turisztikai sze-
zonban, mert várhatóan idén 
is nagy vendég- és jelentős 
gépjárműforgalommal kell 
számolni a Balaton partl-
ján. Kérem a közlekedésben 
résztvevőket, hogy legyenek 
egy kicsit figyelmesebbek, 
elnézőbbek egymással, hogy 
kevesebb baleset történhes-
sen az idei nyáron.  

– Nyáron előreláthatólag 
fokozottabb lesz az ellenőr-
zés? Ha igen, akkor ez miben 
mutatkozik meg?

– Fokozottan fogjuk el-
lenőrizni a közúti közleke-
désben résztvevőket, sajnos 
továbbra is azt tapasztaljuk, 
hogy nincs rend az utakon. 
Sok az ittas, valamint és 
az agresszí�v, a szabályokat 
szándékosan figyelmen kí�-
vül hagyó sofőr. A zenés-
táncos rendezvényeket és a 
szórakozóhelyeket szintén 
visszatérően ellenőrizzük 
majd, illetve továbbra is ha-
tározottan fogunk fellépni 
a kábí�tószer-fogyasztókkal, 
-terjesztőkkel szemben, va-
lamint a hulladékot illegáli-
san a települések kül- és bel-
területén elhelyezők ellen. 

Szendi Péter
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Adománygyűjtés
a Kőkereszt visszaállításáért

Lovas Község Ö� nkormányzata el-
határozta a lovasi régi temetőben 
évtizedekkel ezelőtt ledőlt, vagy le-
döntött régi kőkereszt hiányzó ele-
mének 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 pénzügyileg szeret-
nék támogatni, ezért közösségi gyűj-
tést szervezünk. A beérkezett adomá-
nyokat az Ö� nkormányzat természe-
tesen kiegészí�ti a kivitelezés teljes 
összegére. A törvényi szabályozások 
miatt az Ö� nkormányzat sajnos nem 
tud közvetlenül ilyen magán ado-
mányokat fogadni, ezért a közösségi 
gyűjtés lebonyolí�tásában - céljainkkal 
azonosulva - a Lovas Jövőjéért Egye-
sület áll szí�ves segí�tségünkre, mely 
segí�tséget nagyon köszönünk.

A támogatások átutalásához szük-
séges adatok:

A kedvezményezett neve: Lovas Jö-
vőjéért Egyesület

Számlaszám: 10401220-50515753-
55781009

A közleményben fontos feltüntetni: 
„Kőkereszt visszaállí�tása”

Folyamatosan várjuk a pénzügyi 
támogatásokat, hogy az idei Halottak 
Napján már új helyén állhasson a régi 
kőkereszt, melynek környezetében 

az elmúlt csaknem 200 évben békél-
ben egymás mellett nyugodtak római 
katolikus, református és evangélikus 
lovasi őseink. Az adománygyűjtés ál-
lásáról a helyi információs csatorná-
kon keresztül rendszeres tájékozta-
tást kí�vánunk adni. Bármilyen egyéb 
kérdésben Pintér Kornél szervező 
tud felvilágosí�tást adni elérhetősé-
gein: 70/256-5324, pinterkornel@
externet.hu

Lovas Község Önkormányzata
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Lovasiak kirándulása Budapesten
 Lovas Község Ö� nkor-

mányzata – hagyományte-
remtő szándékkal – 2022. 
június 11-én budapesti ki-
rándulást szervezett. A he-
lyiekből álló 49 fős csoport 
Dr. Kontrát Károly ország-
gyűlési képviselő úr vendé-
geként érkezett az Örszág-
házba, ahol idegenvezető 

segí�tségével megismerték 
a Steindl Ímre tervei alap-
ján 1885-1904 között épült 
neogótikus, eklektikus épü-
let rövid történetét. Tiszte-
letüket tették a Szent Koro-
na és a koronázási jelvények 
előtt, majd megtekintették 
az épület múltjával kapcso-
latos kiállí�tást.

A csoport felkereste a 
Kossuth tér mellett 2020-
ban – a trianoni diktátum 
100. évfordulóján - avatott 
Nemzeti Ö� sszetartozás Em-
lékhelyét is, ahol az egykori 
Nagy-Magyarország min-
den településének, í�gy az 
ősi Lovas községnek is kü-
lön gránit téglája van. A nap 

második felében kisebb cso-
portokban megtekintették a 
gyönyörűen megújuló Budai 
Vár számos nevezetességét, 
majd élmények sokaságával 
tértek haza a Balaton-felvi-
dék egyik gyöngyszemére, a 
számukra oly kedves Lovas-
ra.

Pintér Kornél

Orvosi tanácsok a nyárra
Itt a nyár, perzsel a nap, 

melegszik a Balaton! De 
nagyon vigyázzunk! Dél-
előtt 11 és délután 15 óra 
között csak akkor men-
jünk a napra, ha nagyon 
muszáj. Igen magas az UV 
sugárzás, 10 perc alatt le 
lehet égni, ezzel pedig na-
pokra szobafogságra ítél-
hetjük magunkat. 

Használjunk magas 
faktorszámú (50-es) 
napvédőkrémet, egyéb idő-
ben is, különös figyelemmel 
a gyermekekre! Kalap, sapka 
viselése is javasolt! Balatoni 
úszás előtt zuhanyozzunk, 
hogy testünket lehűtsük, ne 
ugorjunk a ví�zbe felhevült 
testtel, mert szí�vmegállást 
okozhat! Ha nincs a közelben 
zuhanyzási lehetőség, akkor 
először az arcunkat vizezzük 
be, majd a karjainkat, s foko-
zatosan merüljünk a ví�zbe.

Vegyünk fel mentőmel-
lényt, ha SÚP-ot, csónakot, 
ví�zibiciklit szeretnénk hasz-

nálni, vagy vitorlázni men-
nénk. Pihenjünk árnyékban, 
fogyasszunk sok folyadékot 
a nagy melegben, s ez ne 
legyen alkohol! Fogyasz-
szunk gyümölcsöt, könnyen 
emészthető ételeket napköz-
ben, de csak garantáltan el-
lenőrzött szavatosságú, friss 
élelmiszert. Ha sportolni, 
edzeni szeretnénk, nagyon 
ügyeljünk a fokozatosságra, 
hiszen a nagy meleg sokkal 
több energiát igényel a tes-
tünktől. Ínkább az alkonyati, 
hűvösebb órákat használjuk 
edzésre. Figyeljünk a foko-
zott folyadék és sóbevitelre, 
a verejtékezéssel ugyanis 
sok sót vesztünk, fogyasz-
szunk izotoniás oldatokat. 
Figyeljünk testünk vészjel-
zéseire: gyengeség, szédü-
lés, szí�vdobogásérzés. Ílyen-
kor feküdjünk le árnyékba, 
ne alkalmazzunk gyors hű-
tést, mert az káros lehet, in-
kább végtagjainkat hűtsük 
vizes ruhával, s kortyonként 

igyunk vizet. A gyepen, fák 
alatt történő tevékenység 
után mindig legyen „kul-
lancsvizit”, vidékünkön saj-
nos annyira elszaporodtak, 
hogy már nem kell az er-
dőbe menni, hogy ránk ta-
padjanak! Ha észrevesszük, 
csipesszel, vagy kézzel egy 
mozdulattal távolí�tsuk el! 
Ha csáprágója benn marad, 
nem baj, az már nem fertőz! 
Vigyázzunk a darazsakkal is, 
ne ingereljük őket csapko-

dással, ha mégis megcsí�p-
ne, kenjük be ecettel, vagy 
citromlével, hűtsük, aki al-
lergiás rá azonnal forduljon 
orvoshoz! Sajnálatos eset-
re emlékeztetve: figyeljünk 
arra, hogy senki ne marad-
jon bezárt autóban a nagy 
melegben. 

Jó nyaralást kí�ván mind-
ezek mellett is:

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos
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Retro Disco
Május 28-án szomba-

ton a májusfa kitáncolás 
megünneplésére „Retro 
Disco-t” szerveztünk Lo-
vason. Egész nap borongós 
idő volt, attól féltünk, hogy 
az esti diszkót elmossa az 
eső. De kegyesek voltak 
hozzánk az égiek, és az égi 
áldás elmaradt. 19 órakor 
megérkezett Dj. Rob Lucas 
és miután összeszerelte a 
zenék játszásához szük-
séges felszerelését, el is 
indult a „Retro Disco”. Az 
érkezők már rophatták is 
táncot a 80-90 éves nagy 
slágereire.

Közben besötétedett, 
ezért a lovasi legények el-
kezdték kidönteni a május-
fát. Egy ásó és egy lapát se-

gí�tségével, pár perces pró-
bálkozás után a fa megadta 
magát és a földön feküdt. 
A jelen lévő kislányok na-
gyon örültek ennek, mert 
a fán lévő szalagokhoz í�gy 
könnyebben hozzáfértek, 
és vidáman szedegették le 
a fáról a dí�szes szalagokat 
és a hajukba fonták azokat. 
A buli tovább folytatódott 
a retro zenére és táncra 
vágyók nagy örömére. Az 
alsóörsi falunapokról is át-
jöttek páran Lovasra és itt 
folytatták a szórakozást. Jó 
zenékkel és jó hangulatban 
telt az idő, és a résztvevők 
nagyon sajnálták, amikor 
24 órakor nálunk is befeje-
ződött a buli.

Magócsi Andrea

RECEPT

Citromos álom
Könnyű, sütést nem igénylő hűsítő pohárdesszert. 

Hozzávalók: 25 dkg babapiskóta, 5 dl tejföl, 5 dl tej-
szín, 2 db citrom, 12 evőkanál cukor, 1 cs. vaníliás cu-
kor.

A tejfölt habosra keverjük a cukorral, vaní�liás cukor-
ral, belekeverjük a citromok reszelt héját és a kifacsart 
levét. A tejszí�nt habbá verjük, majd beleforgatjuk a citro-
mos krémbe. Egy jénai tál aljára kenünk a krémből, erre 
rakunk egy sor piskótát, újra egy adag krémet és egy sor 
babapiskótát, végül rákenjük a maradék krémet is. Egy éjs-
szakára hűtőbe tesszük, hogy a babapiskóta megpuhuljon. 
Tipp:  Az epernek és a málnának most van szezonja, aki 
szereti szórjon a rétegek közé ezekből is. Tejföl helyett na-
túr joghurtot is használhatunk.

Fehérné Kiszlinger Anett

Új könyvek a könyvtárban!
Elena Ferrante: Tékozló szeretet
Fejős E� va: Szélhámos csábí�tás
Lars Kepler: Nyúlvadász
Agatha Christie: Nem zörög a haraszt
Zajácz D. Zoltán: Haragos Balaton
Ken Follett: Soha
Charlotte Jacobi: A Douglas-nővérek

Gyerekkönyvek: 
Jeff Kinney: Egy Ropi naplója: a nagy dobás
Fekete Ístván: Vuk
Eva Íbbotson: Mindenkinek kell egy kutya
Pásztohy Panka: Pitypang játszik
Cynthia és Brian Paterson: Foxwood összes meséje
Zdenek Miler: A vakond és a nyuszimama
Federica Magrin: Tündérek titkos világa

Magócsi Andrea
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Zsigmond István lett az év veszprémi mentőse
– a mai napig jó szívvel emlékszik vissza Lovasra

A veszprémi közgyű-
lés a betegellátás terüle-
tén végzett példaértékű 
munkája elismeréseként 
Az Év Veszprémi Mentőse 
díjat adományozta Zsig-
mond Istvánnak.

Zsigmond Ístván 1995 
májusától dolgozik az Ör-
szágos Mentőszolgálatnál. 
Pályafutását a dunaújváro-
si mentőállomáson kezdte, 
majd Veszprémbe költö-
zött. Mentőgépkocsin és 
eset-roham kocsin egyaránt 
teljesí�t szolgálatot. Kivá-
lóan képzett szakember. 
Rendszeresen részt vesz az 
új dolgozók oktatásában, 
igyekszik tapasztalatait és 
a betegekhez való empa-
tikus hozzáállását beléjük 
táplálni, jó irányba alakí�tja 
az új dolgozók szemléletét. 
Nem csupán a mentőszol-
gálattal kapcsolatos fel-
adatokban lehet rá mindig 
számí�tani, hanem a munka-
időn kí�vüli közösségi élet-
nek is tevékeny részese. 
Határozott, fegyelmezett 
munkavégzésével kiví�vta a 
bajtársak elismerését is. A 
betegekkel pillanatok alatt 
közvetlen és megnyugtató 
kontaktust tud kialakí�tani. 
Betegcentrikussága, továb-
bá a velük való empatikus 
bánásmódja példaként ál-
lí�tható minden mentődol-
gozó elé. A Covid-járvány 
alatt mindvégig példaér-
tékű munkát végzett, a vé-
dekezés minden eleméből 
kivette a részét. Kimagasló 
munkája iránymutatás a 
ma kezdő, fiatal mentődol-
gozók előtt – áll a dí�jazott 
méltatásában. Kimagasló 
munkája iránymutatás a 
ma kezdő, fiatal mentő-
dolgozók előtt. Veszprém 
Megyei Jogú Város Ö� nkor-
mányzatának Közgyűlése a 
betegellátás területén vég-

zett áldozatos, példaértékű 
munkája elismeréseként 
Zsigmond Ístván részére 
Az E� v Veszprémi Mentőse 
dí�jat adományozta, melyet 
Porga Gyula polgármester 
adott át. 

A korábban Lovason élő 
Zsigmond Ístvánnal beszél-
gettem, aki elárulta, hogy 
már gyermekként megfo-
galmazódott benne, hogy 
mentős lesz. Mint mondja 
a sziréna hangja megfog-
ta és ez inspirálta őt töb-
bek között e hivatás felé. 
Huszonhét éve dolgozik 
mentősként, mely egy na-
gyon felelősségteljes mun-
ka. – Ez a hivatás nagyon 
változatos, hiszen nincs két 
egyforma eset, ahova kime-
gyünk, nincs két egyforma 
beteg, ellátás. Fokozatosan 
képeztem magamat, sokat 
tanultam kollégáimtól, kez-
detben Dunaújvárosban, 
majd Veszprémben. Ezt a 
munkát csak olyanok vá-
lasszák, akik úgy gondolják, 
hogy ezt szeretnék csinálni, 
szívvel és lélekkel. A kezde-

tekkor volt egy kollégám, 
aki elmondta, hogy fél éven 
belül kiderül, hogy kiből lesz 
jó mentős, ki az, aki erre hi-
vatott. Ami számomra min-
dig pozitív, azok igazából 
a szülések. Több szülést ve-
zettem le, hol lakásban, hol 
a mentőautóban, és ez szá-
momra is csodálatos érzés 
volt. Mindez hosszú időre 
kárpótol azokért az esetek 
után, amikor már mi men-
tősök sem tudunk sajnos 
segíteni. Sajnos sok negatív 
esettel is találkoztam az el-
múlt 27 évben, de ezt igyek-
szem kollégáim és én is, a 
lehetőségek szerint minél 
hamarabb „túlélni”, mert 
ha ezen rágódunk, akkor 
az bizony kihatással lesz a 
munkánkra. Nagyon nehéz 
természetesen feldolgozni 
mindezt. Nagyobb, súlyo-
sabb esetekben átbeszéljük 
egymás közt a negatív ha-
tásokat – avat be a mentői 
hivatásba Zsigmond Ístván, 
aki elmondta, hogy Porga 
Gyula Veszprém város pol-
gármesterétől kapott egy 

e-mailt, melyben gratulált 
ahhoz, hogy ő lett az év 
veszprémi mentőse, egy-
ben tájékoztatta Ístvánt, 
hogy hol és mikor kapja 
meg a kitüntetést. Eleinte 
azt hitte, hogy munkatársai 
akarják megtréfálni, nem 
hitte el, hogy ilyen dí�jazás-
ban részesül. Mint mondja 
nagyon jól esett neki a ki-
tüntetés, büszkeséget ér-
zett, de szerényen megje-
gyezte, hogy ez nemcsak az 
ő érdeme, hanem munka-
társaié és, akikkel nagyon 
jól együtt tud dolgozni.  

Bár már öt éve nem Lova-
son él, de ezerszállal kötő-
dik a településhez. Annak 
idején szülei a Kövestetőn 
épí�tkeztek, ő 2000-ben 
költözött Lovasra. A falu-
ra mindig is jó szí�vvel em-
lékszik, hiszen a mai napig 
sok barátja van, és amikor 
teheti, akkor meglátogatja 
édesanyját. Jelenleg felesé-
gével Porván él. 

Szendi Péter
(Fotó: Veszprém Város

Önkormányzata)
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A biztonságos nyaralásért
 Napokon belül kezdődik 

a gyerekek által várt nyári 
szünidő, mely a feltöltődés-
ről, végtelennek tűnő sza-
badidőről szól majd, mely 
alkalmanként felnőtt fel-
ügyelete nélkül valósul meg. 
A gondtalan vakáció érdeké-
ben a Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság az alábbi bűn,- 
és baleset-megelőzési taná-
csokat adja a diákoknak: 

–  Ídegenekben (még ha 
kedvesek is hozzád) ne 
bí�zz meg, soha ne menj 
el velük sehová, még út-
baigazí�tás céljából sem. 
Ne fogadj el tőlük sem-
mit!

–  Ídegen személyt soha 
ne engedj be, ha egyedül 
vagy otthon!

–  A háztartási balesetek 
megelőzése érdekében 
csak olyan tárgyat, vagy 

eszközt használj, mely-
nek a működését isme-
red, és biztonsággal tu-
dod használni!

–  A 112-es segélyhí�vón 
kí�vül szüleid telefonszá-
mát is tudd fejből!

–  Mindig közöld előre, 
hogy hova mész, kivel 
találkozol, és mikor érsz 
haza!

–  Bármilyen problémád is 
van, az eltűnés, a csavar-
gás csak további bajok 
forrása, nem megoldás!

–  Ne hí�vd fel mások fi-
gyelmét az értékeidre 
(mobiltelefon, ékszer, 
készpénz), azokat ne 
mutogasd, és ne add oda 
idegeneknek!

–  Nyilvános helyen ne 
hagyd őrizetlenül a tás-
kádat, értékeidet! 

–  Kezeld óvatosan azokat, 

akik az interneten lesz-
nek barátaid, mert a pro-
fil mögött bárki lehet. 

–  Legyél óvatos, amikor a 
közösségi oldalakra fo-
tókat töltesz fel, és infor-
mációt adsz magadról!

–  Csak az életkorodnak 
megfelelő internetes ol-
dalakat látogass, adat-
tartalmakat böngéssz!

A felnőtteknek azt taná-
csolják a rendőrök, hogy 
szánjanak időt arra, hogy 
gyermekeikkel végig járják 
azokat az útvonalakat, ahol 
a szünidő alkalmával önálló 
közlekedésre kerülhet sor. 

Ne hagyják őrizetlenül 
táskájukat, és minden al-
kalommal zárják kulcsra az 
ingatlanok, nyaralók utcai és 
bejárati ajtajait. 

Parkolás után a gépkocsik 
összes biztonsági berende-

zését aktiválják, és ne hagy-
janak értéket, műszaki cik-
ket látható helyen a jármű-
ben, de az ülés alá helyezett 
táska sem biztonságos. 

Nagyon fontos, hogy nyári 
kánikulában a parkoló gép-
kocsiban kisgyermek, házi 
kedvenc nem maradhat! A 
strandra csak a feltétlenül 
szükséges értékeket, dolgo-
kat vigyék magukkal, és ve-
gyék igénybe azok értékmeg-
őrző szolgáltatásait! A ví�zben 
tartózkodás idejére se ma-
radjon az értéke őrizetlenül.  
A közterületen csak lezárt ál-
lapotban hagyják a kerékpár-
ját! Ha alkoholt, vagy bódí�tó 
hatású szert fogyasztottak, 
ne vezessenek gépi meghaj-
tású járművet. 

Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó

Tájékoztató
Tisztelt Lakosság!

Lovas Község Ö� nkormányzata 2021. évben is támogatta az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendel-
kező vagy az önkormányzat illetékességi területén működő és tevékenységét Lovas község érdekében végző civil szerve-
zeteket.

Lovas Község Ö� nkormányzatának a civil szervezetek és egyházak támogatásáról, valamint az államháztartáson kí�vüli 
források átvételéről szóló 2/2020 (Í.31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében Lovas Község Ö� nkor-
mányzat Képviselő-testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott egyesületek és alapí�tványok, valamint a lelkiismereti és 
vallásszabadságról szóló 2011. évi CCVÍ. törvény alapján egyházak minősülő szervezetek számára céljelleggel, elszámolá-
si kötelezettséggel, vissza nem térí�tendő, pénzbeli költségvetési támogatást nyújthat.

2021.  évben az Ö� nkormányzat 5 (öt) civil szervezet részére nyújtott különböző összegű támogatást, a támogatott szer-
vezetek a támogatási összegekről szóló elszámolásukat a jogszabálynak megfelelően benyújtották.

2022.  évben 2 (kettő) szervezet nyújtotta be támogatási igényét, melyek Lovas Község Ö� nkormányzat képviselő-testü-
lete részéről pozití�v elbí�rálásban részesültek.

Lovas, 2022. június 13.

Báró Béla
jegyző nevében és megbízásából, tisztelettel:

Buschné dr. Csomai Gabriella
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége
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BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
Nyári szünetben is biztonságban

A nyári szünidő gondtalan eltöltésé-
hez a rendőrség bűn- és baleset-meg-
előzési tanácsokkal szolgál és véd a 
vakáció ideje alatt is. A nyári szünidő 
beköszöntével a gyermekek kikerül-
nek a biztonságot adó iskolafalak kö-
zül, ám sok munkába járó szülőnek 
nehézséget okoz elhelyezésük, állandó 
felügyeletük.

Nagyon fontos, hogy felkészí�tsék a 
gyermekeket az őket érintő veszélyek-
re, amelyek közül a legszükségesebb 
tudnivalók a következők:

–  E� rtékeikkel ne hivalkodjanak, azo-
kat ne tartsák jól látható helyen, ne 
adják oda idegeneknek.

–  Táskájukat közösségi helyeken ne 
hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha 
azt mindig maguk mellett tartják.

–  Ídegenekben – még ha kedvesek is 
– ne bí�zzanak meg, velük ne men-
jenek sehová, még útbaigazí�tás cél-
jából sem.

–  A késő esti órákban lehetőség sze-
rint ne induljanak egyedül haza, 
hanem egymást védve-kí�sérve.

–  Ísmerjék a segélyhí�vó telefonszá-
mot (112), illetve tanulják meg 
szüleik telefonszámát is.

–  Ne próbálják ki a különböző kábí�-
tószereket, tudatmódosí�tó anyago-
kat, mert hatásuk kiszámí�thatatlan 
és könnyebben válhatnak áldozat-
tá és elkövetővé is.

Szintén lényeges, hogy a szülők tud-
janak arról, gyermekük hová készül, 
kivel fogja az idejét tölteni. Ezért kér-
jék meg, hogy ha elmegy otthonról, 
mondja meg hová indul, kivel találko-
zik, mikor érkezik haza, valamint is-
merjék meg barátai nevét, cí�mét, tele-
fonos elérhetőségét.

Fontos, hogy a szülők is betartassák 
a biztonságos internetezés szabályait. 
Számtalan olyan számí�tógépes program 
van, amely lehetővé teszi a veszélytelen 
böngészést. Beszélgessenek a gyerme-
kekkel a világhálón látottakról, hallot-
takról. Célszerű megkérni őket arra is, 
hogy időnként mutassák meg a közössé-
gi portálokon használt profiloldalukat.

A nyári hónapokban, a taní�tási szü-
net időszakában jelentősen megnö-
vekszik a gyermekek veszélyeztetett-
sége. Ez a megállapí�tás igaz a közleke-
dési, az otthoni és az egyéb balesetek-
re egyaránt. A taní�tás befejezését kö-
vetően a gyermekek felszabadultabbá, 
óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak, 
sok szabadidővel rendelkeznek, í�gy 
gyakrabban jelennek meg a közterü-
leteken, a parkokban, játszótereken és 
az utak mentén, továbbá felügyeletük 
sincs mindig kellően megoldva.

A személysérüléses közúti közleke-
dési balesetek egyharmada nyáron éri 
a gyerekeket, akik sérüléseiket ilyen-
kor leggyakrabban gépjármű utasa-
ként szerzik.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szülők 
és közlekedők a nyári időszakban kü-
lönösen ügyeljenek a gyermekekre, 
amennyiben az úton vagy annak kö-
zelében, akár gyalogosan, akár kerék-
párral megjelennek. Számí�tsanak arra, 
hogy a gyermekek közlekedése kiszá-
mí�thatatlan, sokszor nincs veszélyér-
zetük és gyakran kalandot keresnek.

A gyermekek koruknál és tapasz-
talatlanságuknál fogva a legsérülé-
kenyebb résztvevői a közlekedésnek. 
Még nem rendelkeznek azokkal az 
ismeretekkel, amelyek a biztonsá-
gos közlekedéshez elengedhetetlenül 
szükségesek, nem érzik a rájuk lesel-
kedő veszélyeket, s figyelmük sem 
eléggé koncentrált. Ezért a gyerme-
kekre mindenhol veszélyek leselked-
hetnek, ahol gépjárművek közleked-
nek, í�gy a forgalmas vagy akár a gyé-
rebb forgalmú utak mentén, a kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyeknél, a lakó- és 
pihenőövezetekben, a bevásárlóköz-
pontok parkolóiban, a játszóterek és 
találkozóhelyek környezetében.

Továbbá ők a legfogékonyabbak az új 
ismeretek megszerzése terén, esetük-
ben a tanulás hatásfoka kiemelkedően 
magas. Ezért a közlekedési szabályok 
ismertetése, a veszélyek tudatosí�tása 
és a helyes magatartásminták átadása 

balesetektől óvhatja meg a gyermeke-
ket, s akár életmentő is lehet.

Végezetül ne feledjék: a gyermek 
számára az első számú mintát a szülők 
szolgáltatják!

Legfontosabb, alapvető nyári bűn-
megelőzési tanácsaink gyermekeink 
védelmében szülőknek:

–  Keressen gyermekével együtt a 
nyár hátralévő részére hasznos el-
foglaltságot!

–  Bí�ztassák nyári munkára, kézmű-
ves-, sport-, egyéb táborozásra!

–  Ísmerje meg gyermeke új barátait, 
ismerőseit!

–  Ísmételjék át a gyalogos és – 
amennyiben érinti – a kerékpáros 
közlekedés szabályait!

–  Hí�vja fel figyelmét az idegenekkel 
való kapcsolat veszélyeire!

FONTOS tanácsok gyermekek ré-
szére

–  Gyalogosként a járdán, ahol az 
nincs, szorosan az úttest szélén, 
lehetőleg a forgalommal szemben 
közlekedj!

–  Szürkületben, sötétben viselj vi-
lágos ruhát, illetve ruházatodon 
fényvisszaverő anyagot!

–  Ne lépj le hirtelen, meglepetéssze-
rűen az úttestre, még akkor sem, 
ha a labda után szaladnál!

–  Csak az arra kijelölt helyen, stran-
dokon fürödj!

–  Felhevült testtel, teli gyomorral 
maradj inkább a ví�zparton! Külö-
nösen veszélyesek a bányatavak 
a hirtelen változó ví�zmélység és a 
hőfok-különbség miatt.

–  Ne ugorj fejest ismeretlen medrű 
ví�zbe, vagy kisvizű medencébe!

–  Ne szállj be idegen autóba, ne állj 
szóba idegennel, és ne fogadj el 
tőle semmilyen ajándékot!

–  Ne engedj be a lakásba idegent, 
vagy házalót!

Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztálya
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XXII. Lovasi Napok
2022. július 1-2.

Helyszínek:
Lovas Millenniumi Park és Lovas Nagy Gyula Galéria

JÚLIUS 1. (PÉNTEK)
18.00 Balatoni képek – Nagy Gyula centenáriumi kiállítása
 Helyszín: Nagy Gyula Galéria
 Születésének 100. évfordulója alkalmából a művész balatoni képeiből nyílik kiállítás
19.00 Bonita táncegyüttes fellépése
19.30 XXII. Lovasi Napok megnyitója
 megnyitóbeszédet mond Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő
20.00 Szilágyi Ádám énekes magyar slágereket ad elő
21.00-24.00 Utcabál: FunThomas Band

JÚLIUS 2. (SZOMBAT)
9.00 Bográcsban főtt és tárcsán sült ételek versenye Nevezés a helyszínen
10.00–13.00 Tűzoltó, rendőrautó és rendőrmotor bemutató gyermekeknek, felnőtteknek
11.00 Rendőrségi kutyás és tűzoltó gyakorlat bemutató gyermekeknek és felnőtteknek
11.00–19.00 Gyermekeknek játszóház és népi játékok a Balatoni Játszóház jóvoltából
14.00 Főzőverseny eredményhirdetése
 Zsűri: Bene Sándor mesterszakács, Gyukli Gyula borász, Trokán Péter színművész
14.30 Solymász bemutató
 a bemutató után a madarakat kézbe lehet venni és velük fotót készíteni
15.00–18.00 Papírkosár fonás Simon Istvánné Ildikóval, Gyöngyfűzés a Balatoni Játszóház vezetésével
15.00–18.00 Lovaglás - jelentkezés Vida Máriónál
16:00 Boka Gábor: János Vitéz táblás előadása
17.00 Fresco Bello Zászlóforgató és Zászlódobáló csoport bemutatója
18.00 Zirci Fúvósok koncertje
19.00 Halas Adelaida színművésznő és Langer Soma operettszínház művésze
 operett és musical slágerek
20.00 Disco dj Peregi Lászlóval
21.00 Sztárvendég: Hevesi Tamás
22.00– 01.00 Utcabál és videó disco dj Peregi Lászlóval

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Szervező: Lovas Község Önkormányzata E-mail: konyvtar@lovas.hu | www.lovas.hu

Kapcsolattartó: Magócsi Andrea 87-575-083.
A két nap során árusok, borosgazdák és vendéglátósok várják szeretettel az érdeklődőket

Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk!
A programon kép és hangfelvétel készül!

Főbb támogatóink:                 Lovas Község                                        Paloznak Község
                                                    Önkormányzata                                      Önkormányzata


