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Új év, új tervek,
új lehetőségek

Ilyenkor szokás vissza-
tekinteni az elmúlt évre, és 
abból kiindulva terveket ki-
dolgozni az új évre. Nem le-
het figyelmen kí�vül hagyni, 
hogy az egyik legfontosabb 
nem csak a falu, hanem az 
egész ország, sőt az egész 
világ számára, hogy a COVID 
járványt minél jobban meg 
tudjuk fékezni, hogy egész-
ségesek maradjunk, illetve 
emberi és munka kapcso-
lataink ne szenvedjenek 
hátrányt a korlátozások 
miatt. Ez természetesen kö-
zös erőfeszí�téseken alapul, 
egyénenként annyit tehe-
tünk, hogy betartjuk az elő-
í�rásokat annak érdekében, 
hogy elkerüljük a nagyobb 
bajt. Hála Istennek, úgy tű-
nik, hogy remélhetőleg a 
nehezét már hátunk mögött 
tudhatjuk.

Az elmúlt évben az önkor-
mányzati terepen történt 
változások, kollégák távozá-
sa, új munkatársak keresé-
se és felvétele nehéz helyze-
tet eredményezett, amiből 
megújulva, megerősödve 
sikerült tovább haladnunk. 
Fiatal, új szakemberekkel 
bővült az önkormányzat 
csapata, novembertől új 
aljegyző, decembertől új 
főépí�tész, januártól pedig 
új pénzügyi munkatárs állt 
szolgálatba a hivatalban. 
Létszámhiány ellenére 6 

pályázatot nyújtottunk be 
az elmúlt időszakban, bí�-
zunk még más pályázatunk 
kedvező elbí�rálásában is. 
Köszönet minden munka-
társunknak a pályázatok 
megí�rásában végzett mun-
kájáért!

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a Nemzeti Művelődési 
Intézet által kií�rt, a falunap 
és a szüreti fesztivál költsé-
geinek finanszí�rozását biz-
tosí�tó nyertes pályázat után 
decemberben a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz a Lova-
si Esték finanszí�rozására 
benyújtott pályázatunk is 
nyert. Nagyszerű hí�r, hogy 
dr. Bagdy Emőke is elfogadta 
meghí�vásunkat több neves 
előadó mellett, í�gy a COVID 
miatti kényszerű kihagyás 
után újra megvalósulhat a 
Lovasi Esték programsoro-
zat. A hagyományokhoz hí�-
ven most is kiváló előadók-
kal, erős névsorral indulhat 
újra a program. További 
újdonság, hogy a terveink 
szerint „hibrid” formában, 
a személyes jelenlét mel-
lett élő online közvetí�tés-
sel mennek az előadások. 
I�gy azok sem maradnak le 
a magas szí�nvonalú műso-
rokról, akik tartanak a sze-
mélyes részvételtől.

További örömhí�r, hogy a 
faluház felújí�tására benyúj-
tott pályázat is nyert. Közel 

30 millió forint támogatást 
kaptunk a faluház felújí�tá-
sára, melynek nagy része 
a fűtési rendszer korsze-
rűsí�tését és a klimatizálást 
szolgálja, de megújulhat 
belőle a nagyterem, a közle-
kedő helyiség, a konyha és a 
mellette lévő nyugdí�jasklub 
helyiség is. Terveink szerint 
saját forrásból kiegészí�tve 
a faluház azon helységeit 
is felújí�tjuk, melyekre nem 
lehetett pályázni, hogy egy-
szerre szépüljön az egész 
ház. Hálás köszönet Rácz-
Mészáros Ildikó korábbi 
pénzügyi munkatársnak, 
illetve a neki segí�tő Hajba 
Csabáné volt aljegyző asz-
szonynak a pályázati anyag 
összeállí�tásáért. A képvi-
selők és a volt polgármes-
ter asszony is egyöntetűen 
támogatták a pályázatot, 
í�gy ez közös siker, melynek 
együtt örülhetünk. A törté-
nethez hozzátartozik, hogy 
a faluház felújí�tására már 
2 éve sikertelenül pályázott 
az önkormányzat. A polgár-
mester lemondása után a 
képviselő-testület első lé-
pése volt az országgyűlési 
képviselőnk meghí�vása. A 
személyes találkozón ki-
emeltük, hogy elsődleges 
célunk a faluház felújí�tása, 
és nagy örömmel tapasztal-
tuk, hogy pár hónapon be-
lül már ránk is mosolygott 

a szerencse. Hálás köszöne-
tünket szeretnénk kifejezni 
dr. Kontrát Károly államtit-
kár úrnak is céljaink támo-
gatásáért.

Az akadályozó tényezők 
ellenére haladunk tovább, 
januárban újabb kií�rások 
jelentek meg a Magyar Falu 
Programban. A korábbi ve-
zetői gyakorlattól eltérő-
en informális és formális 
képviselő-testületi ülést is 
összehí�vtam a lehetőségek 
alapos átbeszélése céljából. 
Az összes kií�rást átnéztük, 
néhányat részletesen át-
vizsgáltunk, és újabb pályá-
zatokat kí�vánunk benyúj-
tani például külterületi és 
belterületi utak felújí�tására, 
kommunális és egyéb esz-
közök beszerzésére. Vége-
zetül azzal zárnám sorai-
mat, hogy örüljünk együtt a 
már eddig megnyert pályá-
zatoknak, reménykedjünk, 
hogy sikerül további támo-
gatásokat is szereznünk, és 
hogy békében folytathat-
juk a munkánkat. Kí�vánok 
minden lovasi lakosnak és 
nyaralótulajdonosnak jó 
kedvet és jó egészséget az 
új évre, legyen mindannyi-
unk számára örömökben és 
eredményekben gazdag az 
előttünk álló esztendő!

Fazekas Gábor 
alpolgármester
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Számtalan beruházás valósult meg
az öt községben

Beszélgetés Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselővel

Alsóörs, Csopak, Fel-
sőörs, Lovas és Paloz-
nak egy csodálatos kis 
mikrórégiót jelent, mind 
természeti adottságai-
ban, mind pedig abban, 
hogy az öt község kiválóan 
együtt tud működni egy-
mással. Dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő, 
a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára 
készségesen nyilatkozott 
a számára oly kedves köz-
ségekről. 

– Bebizonyosodott, hogy 
a koronavírus mellett is van 
élet. Az öt községben szám-
talan beruházás megvaló-
sult, melyekhez nagyban Ön 
is hozzájárult, hiszen az ön-
kormányzatok sikeresen pá-
lyáztak. Ön hogyan értékeli 
a fejlesztéseket? Az öt falu 
számtalan beruházásairól 
legyen szíves nyilatkozni!

– A koronaví�rus járvány 

átalakí�totta a mindennap-
jainkat, ennek ellenére is 
eredményes évet zárt a vá-
lasztókerület. A megpróbál-
tatások ellenére rengeteg 
fejlesztés, projekt valósult 
meg, számos eredményt ér-
tünk el 2021-ben is. A vá-
lasztókerületben sorra va-
lósultak és valósulnak meg 
olyan beruházások, melyek 
a közösséget erősí�tik, eme-
lik az életszí�nvonalat, az 
életminőséget, fejlesztik az 
infrastruktúrát, vonzóbbá 
teszik a településeket, illet-
ve mindezek mellett őrzik, 
ápolják a hagyományokat, 
gondolnak a jövő generáci-
óira. Mindig szí�vesen állok 
az ilyen projektek mellé. 
2021 egyik legfontosabb 
eredménye, hogy javasla-
tomra a Magyar falu prog-
ram legújabb pillérében 
lehetőség nyí�lik a kisboltok 
támogatására. A választóke-

rületben is rendkí�vül fontos 
ez a kérdés, ugyanis 11 te-
lepülésen egyáltalán nincs 
bolt, és több településen 
okoz gondot a működtetés. 
E� ppen ezért tartom rendkí�-
vül lényegesnek, hogy már 
erre is lehet pályázni. Ed-
dig a választókerületben 25 
nyertes pályázatot hirdettek 
a Magyar Falu Program Gaz-
daság-újraindí�tási Akcióterv 
keretében a kistelepülési 
üzletek támogatása 2021. 
cí�mű felhí�vásán, összesen 
743.192.680 Ft-ot osztot-
tak ki. Ezek között alsóörsi, 
felsőörsi és paloznaki üzle-
tek is szerepelnek.

Alsóörsön számos fejá-
lesztést adhattunk át 
-2021ben. Egyrészt 
elkészült a Varázserdő-
Varázserő Turisztikai 
Látogatóközpont, ami egy 
modern, minden igényt ki-
elégí�tő, komplex turiszti-
kai központ, TOP pályázat 
keretében jöhetett létre. A 
kezdetektől figyelemmel 
kí�sértem a megyei önkor-
mányzat, az Európai Unió, 
a magyar kormányzat és 
Alsóörs együttműködésé-
vel megvalósult beruházást, 
amivel felépülhetett ez a 
gyönyörű létesí�tmény. To-
vábbá Magyarország Kor-
mánya jóvoltából közvetlen 
ví�zparti területek kerültek 
ingyenesen Alsóörs önkor-
mányzatának tulajdonába. A 
négy ingatlan területe közel 
tizenhatezer négyzetméter, 
sétányok, parkos területek, 
illetve egy szálláshely épület 
is találhatók rajtuk. Hebling 
Zsolt polgármester keresett 
meg azzal, hogy ví�zparti 
területeket szeretne az ön-
kormányzat közösségi céllal 

megkapni, melyek által a Ba-
laton megközelí�thetőségét 
mindenkinek még jobban 
tudnák biztosí�tani. Alsóörs 
a környezetvédelemben is 
élen jár. 2021 tavaszán 

Csopakon 2021 legfonto-
sabb beruházása a bölcsőde 
épí�tése volt, hiszen a telepü-
lés nem rendelkezett még 
bölcsivel. Csopakon a böl-
csődés korú gyermek száma 
évről évre nő, éppen ezért 
ezt a beruházást a kezdetek-
től fogva kiemelten támo-
gattam. A projekt összesen 
közel 160 millió forintból 
valósult meg. A bölcsivel nő 
a település népességmeg-
tartó ereje. Javult Csopakon 
a közlekedésbiztonság is. Az 
új körforgalom 483 millió 
forint kormányzati támoga-
tásból, a kiemelt társadalmi 
igények programból épült 
meg. Hosszú utat jártunk be, 
amí�g eljutottunk idáig, de 
sikerült. Ezen kí�vül a telepü-
lés csaknem 50 millió ma-
gyar falus támogatást nyert 
el a faluház fejlesztésére.

Felsőörs legjelentősebb 
tavaly megkezdett beruhá-
zása az új, többfunkciós kö-
zösségi tér létrehozása és az 
iskola bőví�tése. A kormány 
egymilliárd tizennégy millió 
forint támogatást biztosí�tott 
az épí�tkezéshez. A létesí�ts-
mény magába foglal egye-
bek mellett tantermeket, 
tornatermet, főzőkonyhát, 
étkezőt, szí�npadot, öltözőt, 
a tetőn pedig napelemeket.

Lovason a Magyar Falu 
program keretében épülhe-
tett meg a faluház udvarán 
az ingyenesen igénybe vehe-
tő sportpark. Ú� gy gondolom, 
hogy ezzel újabb távlatok 
nyí�ltak meg a település sport-

Dr. Kontrát Károly
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életében. Ráadásul a mozgás 
minden generáció számára 
elengedhetetlen az egészség 
megőrzése érdekében.

Paloznakon pedig befe-
jezték a Szent József Közös-
ségi Ház felújí�tását, a végső 
munkálatokhoz 30 millió 
forintot nyert el a helyi Ró-
mai Katolikus Egyházközség 
a Magyar falu program pá-
lyázatán. A település több 
mint 20 millió forintot nyert 
a Magyar Falu programban 
útfelújí�tásra, útépí�tésre.

Több települést is érint, 
hogy elkészült a Veszprém-
Felsőörs-Alsóörs kerék-
párút. Ez a Veszprémből a 
Balatonhoz vezető második 

kerékpárút. Alsóörs, Csopak 
és Felsőörs a Belügyminisz-
térium által kií�rt pályáza-
tokon is sikeres volt, utak, 
járdák. hidak felújí�tására 
kaptak támogatást.

– Ú� j év, új remények. Ön 
tett újévi fogadalmat? Ha 
igen, akkor mit?

– Mindig teszek újévi fo-
gadalmat, de a második fo-
gadalmam mindig az, hogy 
az elsőt nem árulom el sen-
kinek.

– Mit remél a 2022-es esz-
tendőtől? Mit kíván az öt 
község állandó lakosainak, 
nyaralótulajdonosainak a 
településeket szerető embe-
reknek?

– A Balaton felértékelő-
dött a koronaví�rus járvány 
alatt, sokan, akik itt ingat-
lannal rendelkeztek, ide 
helyezték át székhelyüket. 
A növekvő népesség növek-
vő igényeket is jelent. Fon-
tosnak tartom, hogy elég 
bölcsődei, óvodai férőhely 
álljon a választókerület la-
kóinak rendelkezésére, va-
lamint magas szí�nvonalú ok-
tatásban részesülhessenek. 
A szolgáltatásokat is fej-
leszteni kell, ezen projektek 
megvalósí�tása folyamatban 
van, és a jövő évben tovább 
folytatódnak. Mindez jelzi, 
lendületben van az ország, 
a megye, a választókerület, 

jó helyre mennek a források, 
amik mindenkinek az érde-
két szolgálják. A községek 
lakosainak és nyaralótulaj-
donosainak azt kí�vánom, 
legyen a 2022-es év sikerek-
ben gazdag, eredményekkel 
teli, és legyen sok örömük 
a választókerület megka-
pó tájaiban, szépségiben, 
a Balatonban, mely legna-
gyobb természeti kincsünk. 
Minden elért eredmény a 
választókerületben élők kö-
zös sikere. A választókerü-
leti lakók a jövőben is szá-
mí�thatnak a segí�tségemre. 
Magyarországnak előre kell 
mennie, nem hátra!

Szendi Péter

Lovasi Betlehemes
és karácsonyi koncert

Az idei évben a gyere-
kek egy kis műsorral ké -
szültek az Betlehemes 
programra. A covid járr-
vány megnehezítette a 
felkészülést, mert a gyes-
rekek sokat voltak karan-
ténban, ezért egy egysze-
rűbb műsor betanítását 
vettük célba. 

A műsor előtt Fazekas Gá-
bor alpolgármester köszön-
tötte az kedves egybegyűlö-

teket és áldott békés karáé-
csonyi ünnepeket kí�vánt 
mindenkinek.

Majd a gyerekek várva 
várt produkciója követked-
zett. A program a fellépő 
gyerekek közös éneklésével 
kezdődött, ezután Ady Endn-
re Karácsony cí�mű versével 
folytatódott. A folytatásban 
a gyerekek elénekelték a 
„Kis karácsony, nagy kará-
csony” cí�mű dalt. Végezec-
tül együtt kí�vántak boldog 

karácsonyi ünnepeket a 
jelenlévőknek.

A gyerekek műsora után 
Dávid Roland lépett fel.  Az 
alkalomhoz illően ezúttal 
karácsonyi dalokból álló 
koncertet adott a közönség-
nek. A gyönyörű és meghitt 
hangulatot árasztó dalok seo-
gí�tségével hangolódhattunk 
a karácsonyi ünnepekre.

A műsor közben a kedves 
megjelentek forralt bort, 
sült gesztenyét, forró cso-

koládét, forró teát és sajtos 
pogácsát fogyaszthattak. 
Hálás köszönet a finomsá-
gokért Gerber Magdi néni-
nek, Lajer Lajosné Erzsinek, 
Tóth Jánosnak és családjáa-
nak, és a Lovasi Polgárőr 
Egyesületnek.  Külön kö-
szönet Márffyné Eredics 
Eszternek, aki betaní�totta 
a műsort a lovasi gyerekek-
nek.

Magócsi Andrea
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Közel hetven éves traktorban gyönyörködhettek
az emberek a forraltborfőző-versenyen

A népszerű rendez-
vényre idén is nagyon so-
kan ellátogattak. Bebizo-
nyosodott, hogy szükség 
van az ilyen jellegű ese-
ményekre, hiszen ezek-
nek közösségformáló 
ereje van. Nagyon sokan 
megálltak egy különleges 
traktornál, annak tulaj-
donosával, Breitner Ró-
berttel beszélgettem.

– Még mielőtt kiele-
meznénk ezt a csodála-
tos traktort, arra kérem, 
hogy az újság olvasóinak 
mutatkozzon be! Mióta él 
Lovason? Miért pont ezt a 
csodálatos települést vá-
lasztották annak idején?

– A párommal Diós-
don élünk és kerestünk 
magunknak egy nyugodt 
környéket. Nagyon sokat 
jártunk a Balaton-felvidé-
ken, mí�gnem egyszer jött 
az a lehetőség, hogy 2019. 
szeptemberében vásárol-
tunk egy házat Lovason a 
Vámosi úton, gondolván, 
hogy majd a hétvégeinket 
itt töltjük, de alig tudunk 
innen hazamenni, annyi-
ra jól érezzük magunkat 
a községben. Ami megtet-
szett az a nyugalom, hogy 
az emberek nagyon kedve-
sek, barátságosak. Minden-
képpen szerettünk volna, 
hogy legyen szőlőnk, hogy 
majd mint hobbi borász te-
vékenykedhessek. 

– Ha éppen nem traktort 

újít fel, akkor mivel foglal-
kozik?

– Van egy kis vállalkozá-
som. Annak idején finom 
mechanika, optika szakos 
gépészmérnökként végez-
tem. Most legalább annyit 
dolgozom az ipari elekt-
ronikában, mint amennyit 
a gépészettel, indukciós 
heví�tő berendezések gyár-
tásával, fejlesztésével fog-
lalkozunk. Ez a cég Diósdon 
van, ennek köszönhetően 
kétlaki életünk élünk. Ami-
kor tehetjük, jövünk haza, 
mert most már lassan el-
mondhatjuk, hogy Lovas a 
mi otthonunk. 

– Hogyan és miként jött 
létre ez a régi, felújított 
traktor? 

– A traktor keletkezését 
tulajdonképpen a kovidnak 
köszönhetjük. E� desapám 
– aki szintén mérnök –, 87 
éves és az első hónapokban 
ő eléggé nagy bezártságba 
került. Jött az ötlet, hogy 
egy régi vágyunkat megva-
lósí�tsuk, miszerint legyen 
egy saját traktorunk. Ennek 
köszönhetően édesapám-
mal közösen felújí�tottuk ezt 
a traktort, amelyet annak 
idején Horvátországban 
vásároltunk, de olyan álla-
potban volt, hogy a Vámosi 
útra úgy kellett felvontat-
nunk. Közel egy év alatt 
sikerült felújí�tanunk, ren-
geteg munkánk van benne. 
Apró darabokra szétszed-
tük és szépen fokozatosan 

helyreállí�tottuk és most is 
büszkélkedünk vele ezen a 
fantasztikus rendezvényen. 
Nagyon örülök annak, hogy 
sokan megnézték, gyere-
kek és felnőttek felültek rá. 
Ez egy 1954-ben gyártott 
Deutz traktor, amely most 
már közel hetven éves. 
Rengeteg pénzt és energiát 
öltem bele, de úgy érzem 
megérte, hiszen nemcsak 
én gyönyörködöm benne, 
hanem mások is. A szőlőnk-
ben ezzel egyáltalán nem 
dolgozunk. Februárban lesz 
egy oldtimer vizsga Debre-
cenben, remélem sikeres 
lesz, és akkor a különböző 
muzeális járművek találko-
zóján megjelenhetek vele. 

Szendi Péter

Breitner Róbert párjával, Pető Adriennel



5Lovasi Hírek

Beszámoló a polgárőrség 2021.évi tevékenységéről
A tavalyi év rendkí�vül 

kedvezően alakult az egye-
sület számára ugyanis az 
év elején gazdagodtunk 
egy szolgálati gépjárművel, 
amit a Veszprém Megyei 
Rendőrfőkapitányság bizto-
sí�tott számunkra. Sikerült 
Paloznak Község O� nkor-
mányzatával, együttműkö-
dési megállapodást kötni és 
í�gy már Paloznak területén 
is végezzük munkánkat. Ez 
jóval nagyobb feladatot ró 
az egyesületünkre, de a gép-
járművel hatékonyabban és 
könnyebben tudjuk bejárni 
a területeinket. Taglétszá-
munk meghaladja a 20 főt, 
ebből aktí�v tagjaink 16 fő. 
2021-ben 3 új taggal bővült 
az egyesületünk. 

Feladatunk akadt bőven, 
heti rendszerességgel jár-

juk a két település kül- és 
belterületeit. Kiemelt figyel-
met fordí�tunk az illegális 
hulladék lerakásokra. Részt 
vettünk Alsóőrs-Lovas haL-
tárában a nagyvadhajtáson, 
ahol biztosí�tottuk az útzá -
rat. Nemzeti ünnepeinken 
és az önkormányzati ren-
dezvényeken rendszere-
sen részt vettünk. A Lovas 
Egyesület által szervezett 
két nagyszabású versenyen, 
ahova közel 150 ember láto-
gatott, biztosí�tottuk a gép-
járművek irányí�tását és par-
kolását. A szüreti felvonulás 
menetét is a rendőrséggel 
közösen biztosí�tottuk. Ta-
valy rendhagyó módon 6 
polgárőr társunkkal segí�-
tettünk egy O� siben élő csa-
ládnak, akiknek leégett az 
otthonuk. Előfordult, hogy 

Balatonfüredre az oltópont-
ra vittünk lakosokat hétvégi 
napon. Elismerésben is ré-
szesült két tagunk az aktí�v 
munkájukért. Több pályá-
zati felhí�váson is sikeresen 
részt vettünk. A Hankook 
gumiabroncsgyár pályáza-
tán 4 új téli gumiabronccsal 
gyarapodtunk, ez anyagiak-
ban mérve is nagy segí�tség. 
Pályáztunk a NEAG- egy-
szerűsí�tett pályázatán, ahol 
300.000 forintra lehetett 
pályázni. Itt sikerrel jártunk 
és ebből az összegből vásá-
roltunk lábbeliket minden 
tagunk számára. A Magyar 
Falu program civil szerve-
zetek számára kií�rt pályá-
zatán is részt vettünk, ahol 
eszközbeszerzésre pályáz-
tunk. Ezt a pályázatunkat is 
támogatták, í�gy 1.770.000 

forint vissza nem térí�tendő 
támogatást kaptunk eszkö-
zök beszerzésére. Itt sze-
retnénk megköszönni or-
szággyűlési képviselőnknek 
Dr. Kontrát Károly úrnak a 
támogatását. Adó 1%-ból 
befolyt összeg közel 80.000 
forint gyűlt össze. Köszön-
jük szépen a felajánlást 
mindenkinek, aki bármilyen 
formában támogatta a mun-
kánkat és egyesületünket. 
A tavalyi évben több mint 
3000 órát töltöttünk szolgá-
latban, egyesületi tagjaink 
továbbra is szabadidejük-
ben, önkéntesen végzik fel-
adatukat. 

Sikerekben gazdag Boldog 
új évet kí�ván a Lovas Polgár-
őrség Egyesület!

Simon Róbert 
elnök
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Forraltbor-főző versennyel
köszöntötték az újévet 

Szikrázó napsütésben, 
tavaszias időben, forralt-
bor-főző versenyt tartot-
tak a Templom téren. Idén 
kilenc csapat nevezett, a 
győztes Tóth János és ala-
kulata lett.

A huszadik alkalommal 
megrendezett nem min-
dennapos rendezvényt az 
önkormányzat és a Csopak 
Környéki Borút Egyesület 
szervezte. Tavaly a korona-
ví�rus járvány miatt elma-
radt az esemény, í�gy most 
az emberek nagyon várták, 
hogy együtt köszöntsék az 
újévet. A községben 2002 
óta rendezik meg az év első 

eseményét, melynek ötlet-
gazdája Both Gábor volt, az 
egyik zsűritag. A bí�rálóbi-
zottságot még Englert De-
zső, a Balatonfüred-Csopak 
Borvidék Hegyközségi Ta-
nács elnöke és Csiszár Pés-
ter hegybí�ró alkotta. Utóbbi 
volt a zsűri elnöke, aki el-
mondta, hogy nehéz hely-
zetben voltak, mert a csa-
patok nagyon í�zletes, finom 
borokat készí�tettek. Hang-
súlyozta, hogy a forraltbor 
alapanyaga elsősorban a 
fehérbor. A cukron kí�vül 
a kondérba citromhéjat, 
szegfűszeget és fahéjat kell 
tenni. Felhí�vta a csapatok 

figyelmét arra, hogy ne le-
gyen túl fűszeres, maradjon 
meg a bor kellemes aromá-
ja. A jó hangulatról Kovács 
Krisztián népi kikiáltó goni-
doskodott, aki táncházba is 
invitálta az érdeklődőket.

Többen izgatottan várták 
az eredményhirdetést, me-
lyet Csiszár Péter tolmácsolt, 
dobpergés kí�séretében. Idén 
az első helyet Tóth János és 
csapata szerezte meg, egy-
ben a vándorkupát is, me-
lyet egy évig megőrizhet. 
O� ket követte A� cs Károly és 
alakulata, mí�g a képzelet-
beli dobogó harmadik foká-
ra Tóth Lászlóék léphettek 

fel. A közönség dí�jat Spirk 
Lászlóék kapták. Fazekas 
Gábor alpolgármester újévi 
köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, hogy mindenki nyertese 
a mai napnak, hiszen 
gyönyörű volt az idő, finom 
forraltborokat kóstolhattak. 
Ráadásul nagyon sok 
zsí�roskenyér és pogácsa is 
elfogyott. Az önkormányzat 
nevében boldog újévet kí�-
vánt mindenkinek. Ismét be-
bizonyosodott, hogy szükség 
van az ilyen rendezvényekre, 
mely az embereket össze-
hozza. 

Szendi Péter
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Újjászerveződött a Lovasi Lovas Klub
Lovason tavaly nyáron 

újjáéledtek a lovas hagyo-
mányok. A Vida Márió által 
vezetett Lovasi Lovasklub 
és a település önkormány-
zata összefogott azért, 
hogy közösen bővítsék a 
község nyári programkí-
nálatát, és újabb színvo-
nalas szórakozási lehe-
tőséget biztosítsanak a 
lakosságnak és az ideláto-
gatóknak.

Ehhez első lépésként Vida 
Márió újjá szervezte a régi 
Lovas Egyesületet, amely új 
névvel, új vezetőséggel és 
aktí�v tagsággal neki is állt a 
munkának. Az önkormány-
zat első hí�vásra az egyesület 
mellé állt, és biztosí�totta a 
rendezvényekhez az infra-
struktúrát. Rendelkezésre 
bocsátotta a Millenniumi 
Parkot, részt vett a helyszí�n 
tökéletes felkészí�tésében, 
segí�tett a leendő közönség 
tájékoztatásában. A helyi 
Polgárőrség nagy segí�tséget 

nyújtott a forgalom terelé-
sében és a rend fenntartá-
sában.

Ilyen felkészülés után 
került sor júliusban a sza-
badidőlovas versenyre, 
amin 110 induló nevezett 
Veszprém és a szomszédos 
megyékből. Több verseny-
számban, több nehézségi 
szinten mérték össze tudá-
sukat a fiatalok, és bár eső-
sen indult a nap, délutánra 
népes közönség tapsolt a 

sikereknek. Az eseményen 
profi fotós dolgozott, a ké-
peket azonnal meg lehetett 
vásárolni, í�gy kézzelfogható 
emlék is maradt a verseny-
ről. A büféről két vendéglá-
tó gondoskodott, úgyhogy 
senki nem maradt éhesen. 
Ez a rendezvény a szabad-
időlovas sorozat része volt, 
ezáltal az önkormányzat és 
a Lovas Klub bekerült az 
amatőr lovassport vérke -
ringésébe.

A második rendezvény 
egy fogatverseny volt, ami 
25 nevezővel, és nagyon jó 
hangulatban telt el. Az ide 
kilátogató közönségnek egy 
egészen különleges élmény-
ben lehetett része, hiszen a 
régióban nem lehet ilyennel 
találkozni.

Ú� de szí�nfolt volt ez a két 
nem mindennapi program 
Lovas tavalyi turisztikai 
kí�nálatában, és már 2021-
ben megfogalmazódott a 
szervezőkben az igény a 
folytatásra. 2022 június kö-
zepére és augusztus elejére 
tervezte be a Szabadidőlo-
vas Szövetség az idei lovasi 
rendezvényeket, ahol a gye-
rekek újra versenyezhet-
nek, a közönség pedig két 
nagyon szórakoztató prog-
ram részese lehet. A részle-
tekért érdemes figyelemmel 
kí�sérni a Lovasi Lovas Klub 
Facebook oldalát.

Hruska Eszter
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A Lovas Polgárőrség Egyesület a Magyar Falu program keretében

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” alprogram pályázatán

 1.777.000 Ft
 összegű támogatást nyert.

 „Feladatellátást támogató eszközök beszerzése
a Lovas Polgárőrség számára”

a FCA-KP-1-2021/3-000368 azonosítószámon.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni, Maár-Kocsis Magdinak 

a Lovas Polgárőrség Egyesület Magyar Falu programban benyújtott pályázatának elkészítésében.

Lovas Polgárőrség Egyesület
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Köszönet nyilvánítás
A Magyar Református 

Szeretetszolgálat nov-
emberben meghirdetett 
adventi Szeretetdoboz 
elnevezésű tartós élelmi-
szer gyűjtő és Kívánság-
lista programja a helyi és 
szomszédos települések 
adományozóinak is kö-
szönhetően eredménye-
sen zárult. 

Ezúton szeretnénk köszö-
netünket kifejezni mind-
azon támogatóinknak és 
önkénteseinknek, akik va-
lamilyen formában hozzá-
járultak a gyűjtés sikeres-
ségéhez.  Az alsóörsi iroda 
felhí�vásához a Dunántúlról 
52 helyszí�nről csatlakoz-
tak gyülekezetek, iskolák, 
munkahelyek. Ennek az ösz-
szefogásnak köszönhetően 
több, mint 1000 Szeretetdo-
boznyi tartós élelmiszerrel, 

tisztálkodó- és tisztí�tó sze-
rekkel és 450 darab Nyilas 
Misi pakkal tudtunk hozzá-
járulni a napi megélhetési 
problémákkal küzdő csalá-
doknak, valamint gyerekek-
nek, nyugdí�jasoknak vagy 
átmenetileg nehéz anyagi 
helyzetbe kerülteknek a 

karácsonyi ünnepéhez. A 
Szeretetszolgálat Kí�vánság-
lista programjában 3000 
gyermek karácsonyi vágyát 
is sikerült teljesí�teni. Az 
ajándékokat az alapí�tvány 
a szülőknek adta át, amiket 
aztán ők maguk tehettek a 
fa alá gyermekeiknek.

Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni Dr. Kálmán Csaba 
Alsóörs-Lovasi Református 
Társegyházközség lelkipász-
torának is, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is 
helyet biztosí�tott az alsóörsi 
templomban az adományok 
gyűjtéséhez és támogatja, 
segí�ti a munkánkat.

Bí�zunk benne, hogy kez-
deményezésünkkel az egyik 
legszebb érzést adhattuk 
O� nöknek ajándékba ezen 
a karácsonyon, azt, hogy 
mennyivel:

 „Nagyobb boldogság adni, 
mint kapni.” ApCsel.20,35. 

Fehérné Kiszlinger Anett
adománykoordinátor

Magyar Református
Szeretetszolgálat

feherne.anett@jobbadni.hu

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át 
pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület ..................................................................................... – Adószám: 19384878-1-19
Nagy Gyula Művészeti Alapítvány .......................................................................... – Adószám: 19380575-2-19 
Lovas Egyesület ..................................................................................................... – Adószám: 18933967-1-19
Lovasi Polgárőr Egyesület ..................................................................................... – Adószám: 18936757-1-19
Magyar Katolikus Egyház....................................................................................... – Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház ................................................................................... – Technikai száma: 0066



10 Lovasi Hírek

Megemlékezés
a II. világháborús hősi emlékműnél

Lovas Község O� nkormány-
zatának Képviselő-testülete 
2022.január 12-én koszorú-
zással és gyertyagyújtással 
egybekötött néma megem-
lékezést tartott a II. világ-
háború lovasi hőseinek és 
áldozatainak emlékművénél. 
79 esztendővel ezelőtt, 1943.
január 12-én az ellenséges 
szovjet alakulatok áttörték a 
2. Magyar Királyi Hadsereg 
arcvonalát, melynek során 
több lovasi katona is hősi ha-
lált halt, eltűnt, vagy fogságba 
esett, ahonnan azonban soha-
sem tértek haza szülőföldjük-
re. Tisztelet a Hősöknek!

Palotás Karcsi
A mi postásunk

Ki is volt O� ? Egy szép 
tavaszi napon, 1953. 
április 25-én érkezett 
meg szüleihez iker-
testvérével együtt a 
vajdasági O� becsén. 
Gyermekként vidáman 
rúgta a bőrt barátaival 
iskola után, de ha kel-
lett, már korán reggel az állatokkal foglalkozott, hogy 
ezzel is segí�tsen szüleinek. A középiskola után kőmű-
ves segédnek állt, hogy kitanulhassa ezt a szakmát is. 
Ezt követően elhelyezkedett első munkahelyén, ami 
egy autóalkatrész gyár volt, ahol több, mint 20 évet 
dolgozott. A munka mellett elvégezte az önkéntes tűz-
oltó tiszti iskolát is. Katonai kiképzését a mesésen szép 
plitvicai tavaknál töltötte, majd a 90-es évek elején 
édesapjával átjött Magyarországra. Először az Alsóörsi 
kempingben dolgozott, majd a MI POSTA� SÚNK lett és 
maradt is több, mint 20 évig. Családot alapí�tott és lete-
lepedett Lovason. Mindenkihez volt egy kedves szava a 
faluban, még nyugdí�jazása után is vágyott a falubeliek 
közelségére, í�gy hát folytatta a postázást, mí�g magához 
nem szólí�totta a Teremtő.

Palotás Laura

Megbízottból
kinevezett rendőrkapitány lett

Vancsura Miklós rendőr alezredes
Dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, 

a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2022. ja-
nuár 1-jei hatállyal kinevezte Vancsura Miklós rendőr alez-
redest a Balatonfüredi Rendőrkapitányság élére. A megyei 
rendőrfőkapitány 2021. december 31-én adta át a kinevezés-
ről szóló parancsot a rendőrkapitány részére. 

Szendi Péter

Vancsura Miklós és Dr. Fellegi Norbert
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Dr. Kondorosi Éva kapta
a Prima Primissima díjat

Szegedi tudós vehet-
te át a Magyar tudomány 
kategóriában a Prima 
Primissima díjat. Dr. Kon-
dorosi Éva molekuláris 
biológust díjazták a ran-
gos elismeréssel. A kiváló 
szakember ezerszállal kö-
tődik Lovashoz, hiszen itt 
van nyaralójuk. 

– Mióta van nyaralójuk Lo-
vason? Annak idején miért 
pont ezt a települést válasz-
tották? Mit jelent Önnek és a 
családjának Lovas?

– E� desanyám VeszprémV-
ben született, nagymamám 
meg Szentkirályszabadján, 
de anyám már Budapesten 
nevelkedett. Gyerekkorom-
ban gyakran mentünk a 
dédnagymamához Szent-
királyszabadjára és nagyon 
szerettük a Balaton-felvi-
déket. Az apai nagyszülők 
Gyulán éltek és az ott töltött 
nyarakról is nagyon kedves 

emlékeim vannak, de miután 
meghaltak, eladtuk a gyulai 
ingatlant és helyette a Ba-
laton környékén kerestünk 
házat. Anyám egyik barát-
nőjének Lovason volt háza, 
a játszótérrel szembeni, régi 
hangulatos épület, füstös 
konyhával, tornácos folyo-
sóval – amit most hoznak 
rendbe –, ahol több hétvégét 
is együtt töltöttek. Itt volt a 
Gink családnak is nyaralója, 
akik szintén barátok voltak, 
í�gy anyám-apám már nem 
teljesen idegenként érkez-
tek Lovasra. Persze engem 
is megkérdeztek. E� n jobban 
szerettem volna a Balaton 
partján találni egy házat, de 
azon a tavaszi napon, amikor 
Lovasra mentem, a fák virá-
goztak, éreztem a tavasz il-
latát, és beleszerettem ebbe 
a faluba és áldásomat adtam 
a ház vásárlására.  Ez mint-
egy 40 évvel ezelőtt volt. 
Akkor nagy társasági élet 
folyt Lovason. Édesanyámék 
generációja hetente-napon-
ta vacsorákat készí�tett és 
hol itt, hol ott gyűltünk ösz-
sze. Voltak nagy kirándu-
lások, közös gombaszedés 
az erdőben, délutánonként, 
esténként beszélgetések, 
borozgatás vagy más közös 
programok.  Mindenki jóban 
volt egymással, ha elfogyott 
valami a konyhában csak a 
szomszédhoz kellett benéz-
ni és máris lehetett folytat-
ni a főzést.  Igazi közösség 
volt. A lányom is itt töltötte 
a nyarakat a nagyszülőkkel 
és a dédnagymamával, és az 
akkori gyerek pajtásai mind 
a mai napig a legjobb barát-
női. Aztán anyám generáció-
ja lassan eltűnt, sőt a követ-
kező is megcsappant. Lovas 
meg gyarapodott, egyre 

több új lakossal és távolabb 
a központtól. I�gy az ismeret-
ségi kör részben bővült, és 
lettek igazi jó barátaim, bár 
leginkább leszűkült a régi 
megmaradt kapcsolatokra. 
De lehet, hogy ezt csak én ér-
zem í�gy. Lovasi házunk még 
most is a béke, nyugalom szi-
gete nekem. Jó itt lenni, na-
gyokat sétálni a környéken 
és gyönyörködni a tájban. 
Lovas nagyon sokat szépült 
az utóbbi években. Büszke 
vagyok Lovasra és arra, hogy 
én is lovasi vagyok.

– Munkáját számos ki-
tüntetésben elismerték. 
Szívből gratulálok a Prima 
Primissima dí�jhoz, melyet 
tavaly év végén kapott 
meg. Mit jelent O� nnek ez 
a dí�j? Miért kapta ezt az 
elismerést? 

– A legtöbb tudományos 
dí�j átadása szűk szakmai 
körben történik, például 
egy tudományos konferen-
cia keretében. A nagyon 
nagy presztí�zsű dí�jakat per-
sze államelnökök, állami 
méltóságok adják át, ami 
általában nagy pompával, 
szertartással, de szűkebb 
körben történik, bár ezek-
ről mindig hí�rt ad a média, 
számos tévé, rádióadó és 
az újságok. Ilyen volt ese-
temben például a Széchenyi 
díj átadása a parlamentben 
vagy a Balzan-dí�j átadása 
Rómában. Vannak kisebb 
körben, de a nyilvánosság 
előtt átadott dí�jak is. Példá-
ul megkaptam a Szegedért 
alapí�tvány fődí�ját, amit a 
Szegedi Nemzeti Szí�nházban 
adtak át egy gálaműsor ke-
retében és amit egy fogadás 
követett. Itt volt alkalom a 
közönséggel találkozni és 
beszélgetni. A bensőséges és 

baráti légkör, az emberek 
kedvessége azóta is felejthe-
tetlen. A Prima Primissima- 
díj átadása az egész magyar 
lakosság előtt zajlik. Lehet a 
jelöltekre szavazni, akiket a 
televí�zió előzetesen bemu-
tat. Lehet követni a dí�játadás 
egész menetét a tévében és 
az újságokban, hí�rekben is 
megjennek a dí�jazottak ne-
vei. Ráadásul a dí�jakat az 
irodalom, szí�nház- és film-
művészet, képzőművészet, 
tudomány, oktatás és közne-
velés, épí�tészet és épí�tőmű-
vészet, sajtó, népművészet 
és közművelődés, zenemű-
vészet, illetve sport kategó-
riákban adták át, ami sokkal 
nagyobb tömeget vonz, mint 
az egy kategóriában kiadott 
dí�jak. A kategóriánként meg-
választott három-három 
Prima, azaz összesen har-
minc jelölt közül végül titkos 
szavazással kerül ki minden 
kategória Primissima dí�jasa, 
valamint a publikum által 
odaí�télt Prima Primissima 
közönségdí�j nyertese. A tun-
domány kategóriában, a há-
rom Prima közül ebben az 
évben én nyertem el a Prima 
Primissima-dí�jat. A zsűri 
indokait nem ismerem, de 
minden bizonnyal a tudo-
mányos eredményeimért, és 
a tudomány szolgálatában 
végzett hazai és nemzetközi 
munkámért kaptam az elis-
merést. A szí�npadon, a Művé-
szetek Palotájában rendezett 
dí�játadón derült ki, hogy én 
vagyok a Prima Primissima-
dí�jazott. Elmondhatatlan, 
nagyon nagyszerű érzés volt. 
Végtelenül meghatott, hogy 
barátaim, ismerőseim Lovas-
ról is szavaztak rám. Köszö-
nöm mindenkinek!

Szendi Péter
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Újra Lovasi Esték programsorozat
Lovason nagy hagyománya van a Lovasi Esték előadás-

sorozatnak. Rengeteg példaképnek számító híresség, 
kutató, szakember, művész, író, sportoló járt már ná-
lunk. Ez idén sem lesz másként. 

Nagy örömünkre Dr. Bagdy Emőke professzor asszony 
újra elfogadta a meghí�vásunkat. O� t már korábban is meg-
hí�vtuk, de az akkori programot a covid járvány miatt nem 
lehetett megtartani. A professzor asszony a lelki egészség 
megőrzésének egyik legnépszerűbb és legnagyobb tudású 
szószólója Magyarországon, reményeink szerint előadása 
most is sokaknak nyújt majd inspirációt e téren. A meghí�-
vottak között van Dr. Kondorosi E� va Prima Primissima dí�a-
jas kutató, aki lovasi kötődéssel is bí�r. A professzor asszony 
nagyon elfoglalt, többször egyeztettünk vele, és reméljük, 
hogy sikerül egy számára megfelelő időpontot találni. Sajgó 
Szabolcs SJ jezsuita szerzetes, a Párbeszéd Háza kulturális 
és művészeti központ igazgatója már elfogadta a meghí�vá -

sunkat. Szabolcs atya szerzetesi feladatai mellett í�róként, 
költőként és versfordí�tóként, képzőművészeti kiállí�tások 
kurátoraként is aktí�v tevékenységet folytat, nemrég jelent 
meg legújabb verseskötete. Vendégünk lesz még Stumpf-
Bí�ró Balázs jövőkutató is, aki a klí�maváltozás megállí�tha-
tatlan következményeiről és ahhoz való alkalmazkodásról 
tart egy izgalmas előadást. Jó hí�r, hogy az idei évben állami 
támogatást is nyertünk a programok megvalósí�tásához, í�gy 
nem a falu költségvetését terhelik a programok költségei. A 
program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Ú� jdonság, 
hogy a tervek szerint „hibrid” formában, a személyes 
részvétel mellett élő online adásban az interneten is közve-
tí�tjük a programokat. I�gy azok is megtekinthetik az előadá -
sokat, akik tartanak a személyes részvételtől. Szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt.

Fazekas Gábor 
alpolgármester

Új könyvek érkeztek a könyvtárba!
Felnőtteknek szóló könyvek:

Elena Ferrante: Nő a sötétben 
Csányi Vilmos: Kíváncsiságom története 
Fábián Janka: Az Anna- bál szerelmesei  
Celeste Ng.: Kis tüzek mindenütt 
Debbie Macomber: Csengőszó 
R. Kelényi Angelika: Átkozottak 
Linda Castillo: A kívülálló 
Edith Eva Eger: Az ajándék: 12 életmentő leckék 
Leiner Laura: Akkor szakítsunk 
Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek 
Elena Ferrante: A felnőttek hazug élete 
 
Gyerekeknek szóló könyvek: 
 
A mindenség illata: elveszett kincsek nyomában 
Maggie O’Farrell: Ahol a hóangyalok laknak 
Wéber Anikó: Luca és Máté régi körhintája: híres 
édesanyák a 19. században 
Christina Braun: Közlekedés: kukucskáló ablakokkal 
Rozgonyi Sarolta, Francz Magdolna: Magyarország: 
kukucskáló ablakokkal 
Mancsmesék: A mocsári szörny megmentése 
100 magyar népmesék 
Erwin Moser: Világjáró jóéjtmesék 
J. K. Rowling: A karácsonyi malac 
Bartos Erika: Bogyó és Babóca: mesék a pöttyös 
házból

Magócsi Andrea
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Vigyázzunk a vízmérőkre a nagy hidegben
Vigyázzunk a ví�zmérőkre is 

a nagy hidegben- hí�vja fel a fi-
gyelmet a DRV Zrt. A ví�zmérő 
elfagyások ugyanis leggyak-
rabban a kellő gondoskodás, 
illetve a szakszerűség hiánya 
miatt következik be, mivel 
nem fordí�tanak, kell figyelmet 
a ví�zmérő akna megfelelő szi-
getelésére, pedig néhány egy-
szerű lépéssel jelentős anyagi 
károk előzhetők meg-olvasha-
tó a DRV Zrt. figyelemfelhí�vó 
közleményében. 

Kérik a fogyasztókat, hogy 
gondoskodjanak a szabadon 
futó vezetékek, falon kí�vül 
lévő ví�zmérők szigeteléséről, 
az aknák takarásáról, illetve 

arról, hogy a szigetelés száraz 
maradjon. Akinél korábban 
előfordult már ilyen fagyás, 
annak különösen fontos gon-
doskodnia a védelemről a 
várhatóan napokig kitartó ke-
mény éjszakai fagyok idején. 
A szolgáltató arra is emlékez-
teti a felhasználókat, hogy a 
ví�zmérők és a házi ví�zhálózat 
fagyvédelme a tulajdonos 
feladata és egyben érdeke is, 
hiszen az elmulasztása súlyos 
költséggel járhat. Egy rendkí�-
vüli ví�zmérőcsere több tí�zezer 
forintba kerül, de egy eltört 
vezetéken akár több száz köb-
méternyi ví�z is elfolyhat feles-
legesen. Szendi Péter

FELHI�VA� S
REGISZTRA� CIO�  NE� LKÚ� LI

COVID ELLENI VE� DO� OLTA� S

Tisztelt lovasi lakosok! 

Január 21-én pénteken 14-18 
óráig, 22-én szombaton pedig 
10-18 óráig lehetőség lesz az al-
sóörsi orvosi rendelőben COVID 
elleni védőoltás felvételére! 
Előre láthatólag PfizerBiontech, 
Sinopharm és Janssen vakcinákat 
kapunk.

Első, második és harmadik ol-
tásra is lehetőség lesz, előzetes 
regisztráció és időpontegyeztetés 
nélkül. A rendelőbe való lejutás-
hoz a falugondnok tud segí�teni. 

Várunk minden érdeklődőt!

Dr. Bardóczi Miklós
háziorvos
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Téli madáretetés
Az egyik legismertebb és leggyakrabban alkalmazott 

madárvédelmi tevékenység a téli madáretetés. A rovarok-
kal táplálkozó énekesmadaraink többsége ősszel elvonul 
melegebb éghajlatra, mivel nem találják meg a természetes 
táplálékukat. 

Némely nálunk költő, vonuló énekesmadár faj (például: vöu-
rösbegy, fekete rigó, házi rozsdafarkú) kis számban áttelel az 
állandó madarainkkal együtt. Ezen fajok állománya kiegészül az 
északi országokból délebbre vonuló fajtársaikkal és olyan, csak 
északon költőkkel, mint a szí�nes csonttollú. Más fajok csak kis 
számban fészkelnek nálunk (például: fenyőrigó, keresztcsőrű), 
de télen nagy csapatokban telelnek át hazánkban. Fontos tud-
nunk, hogy a téli madáretetés döntő részben rólunk, az embeo-
rekről szól. Az énekesmadarak emberi segí�tség nélkül vagy átk-
vészelnék itt a telet, vagy a tartósan maradó időjárási szélsőség 
és a táplálékhiány esetén délebbre vonulnának. 

Akkor miért etessünk? - teheti fel joggal a kérdést az Olvasó. A 
téli időszak beköszöntével az áttelelő énekesmadarak számára 
lecsökken a szabadon fellelhető táplálék mennyisége. A mada-
rak túlélési esélyét javí�thatjuk a téli madáretetéssel. Szenzációs 
élményt szerezhetnek maguknak a gyerekek és a felnőttek egy-
aránt a madarak megfigyelésével, amely í�gy a természeti értéke-
ink megóvására ösztönöz bennünket. A madarak téli etetésével 
a kertünkben természetes módon csökkenthetjük a gyommag-
vak terjedését és a kártevők mennyiségét, valamint elősegí�thetm-
jük a madarak egész éves megtelepedését.  

Az etetést novemberben kezdjük (ha most állunk neki először, 
vagy új helyen akkor akár októberben is lehet) és március véy-
géig (késői fagyok esetén április közepéig) folytassuk. Ahogy a 
tavasszal megújuló növényi-, és rovarélet elegendő táplálékot 
biztosí�t, abba kell hagynunk az etetést. Ezt a téli madárforgalom 
erős lecsökkenése, majd megszűnése is jelezni fogja. Amennyi-
ben elkezdtünk egyszer etetni, folyamatosan etessünk a meg-
adott időszakban. Sokkal nagyobb kárt okozunk, ha elkezdjük 
és abbahagyjuk, mintha el se kezdtük volna. Amennyiben eddig 
nem etettünk, már ne kezdjük el, inkább készüljünk fel nov-
emberre. Ha eddig etettünk, a legfontosabb, hogy az éjszakai 
hideget követően a madarak minden reggel találjanak táplálé-
kot az etetőkben. Ne etessük a madarakat egész évben! A nyá-
ri madáretetés a természetestől eltérő táplálkozási viszonyom-
kat teremt. Csak akkor biztosí�tott az önfenntartó, egészséges 
fennmaradása, énekesmadarainknak, ha a lehető legnagyobb 
mértékben az élőhelyi környezetük kí�nálta feltételekhez 
alkalmazkodva élnek. 

A legjobban bevált téli madáreleségek az olajos magvak, kü-
lönösen a nem pörkölt és nem sózott fekete napraforgó. Etet-
hetünk még más apró szemű magvakkal: kölessel és mákkal is. 
Adhatunk mogyorót és megtört formában diót is. A� llati eredetű 
zsiradékot is tegyünk ki, de csak olyat, ami nem füstölt és nem 
sózott faggyú vagy vaj. Ezeket leginkább a tartós fagyok idején 
keresik fel a madarak. Vásárolhatunk cinkegolyót, de magunk is 
készí�thetünk faggyúpogácsát. A rigófélék nagyon kedvelik a kiá-
helyezett almát. Kenyérrel, kenyérmorzsával soha ne etessünk, 
mert bélgyulladást okoz, továbbá sózott húsokkal, szalonnával 
etetve emésztőrendszeri gondokat okoznánk madarainknak. 
Figyeljük meg, melyik madár hol szeret táplálkozni. A verebek, 
balkáni gerlék, pintyek, tengelicek nagyon szeretnek talajete-
tőről enni egy védett fa vagy bokor közelében. A csuszkák és 
a cinegék kedvelik a függő etetőket, valamint az ablaketetőket 

is látogatni. Ha van macskánk, vagy a környéken sok a macska, 
kerüljük a könnyen megközelí�thető etetőtí�pusokat, magasra 
helyezett tálcás etetővel, függő etetővel, vagy dúcetetővel távol 
tarthatjuk a veszélyes négylábúakat. Szúrós, tüskés ágak, eset-
leg szögesdrót oszlopra erősí�tésével elősegí�thetjük, hogy ma-
dáretetőnk ne váljon macskaetetővé. 

Figyeljük meg a madarak viselkedését! Elsőre talán megle-
pő lehet a nagy fakopáncs látványa a faggyún táplálkozva. Egy 
meggyvágó tekintélyt parancsoló megjelenése mindig érdekes 
látnivaló. Előbb-utóbb felbukkanhat az etető körül a karvaly, aki 
elsősorban az énekesekre vadászik. Megfigyelése izgalmas, ne 
nehezteljünk rá, hiszen nem hozhat mindenkit lázba az olajos 
magvak fogyasztása. 

Írta és fényképezte:
Szentmiklósi-Nagy Kornél

Természetvédelmi őr
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

A látható madárfaj neve - Tengelic (Carduelis carduelis)


