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A testületi ülésről jelentjük…
Tisztelt Lakosság!

Lovas Község Ö� nkormány-
zat Képviselő-testülete janu-
ár 25. napján megtartott tes-
tületi ülésén Lovas község 
hivatali helyiségen kí�vüli, 
hivatali munkaidőn túli há-
zasságkötések szolgáltatási 
dí�jainak, valamint a teme-
tőfenntartással kapcsolatos 
dí�jak módosí�tásáról döntött. 
Döntés született továbbá a 
Lovas, Falurét utca felújí�tá-
sára vonatkozó kiviteli ter-
vek elkészí�téséről, a Szerve-
zeti és Működési Szabályzat 
módosí�tásával a Testület 
1.000.000,- Ft-ra növelte azt 

az összeget, melyre vonat-
kozólag a polgármester a 
Képviselő-testület előzetes 
hozzájárulásának kikérése 
nélkül (utólagos elszámolási 
kötelezettséggel) dönthet az 
ülések közötti időszakban 
felmerülő, halaszthatatlan 
kiadásokkal kapcsolatos 
ügyekben. 

A Testület a 2022. már-
cius 21. napján bevezetett 
változtatási tilalmat – mely 
a rendelet-módosí�tásig 
kizárólag a Lovas Község 
közigazgatási területén be-
lül található általános me-
zőgazdasági területekre, 
kertes mezőgazdasági te-

rületekre vonatkozott – ki-
terjesztette a gazdasági te-
rületeken belül a gazdasági 
szolgáltató területek Gksz2 
jelű épí�tési övezetében ta-
lálható ingatlanaira a helyi 
épí�tési szabályzat készí�-
tésének időszakára annak 
hatálybalépéséig, de legké-
sőbb 2025. március 18. nap-
jáig. Sor került továbbá a fő-
épí�tész 2022. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámoló, 
valamint a 2023. évi belső 
ellenőrzési terv és a 2023-
2026. évi stratégiai ellenőr-
zési terv elfogadására.

2023. adóévben az adóki-
vetések már a január 1. nap-

ján hatályba lépő adótéte-
lek alapján kezdődtek meg, 
melynek keretében február 
hónapban minden adózó 
részére megküldésre kerül 
a 2023. évre megállapí�tott 
épí�tményadó összege, mely-
nek felét az adózó 2023. 
március 15. napjáig köteles 
megfizetni. 

Tisztelettel:
Buschné

dr. Csomai Gabriella
Aljegyző/

Kirendeltségvezető
Alsóörsi Közös

Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége

Kedves Lovasiak,
kedves Lovast kedvelők!

Nagy örömmel láttam, hogy az elmúlt hetekben nagyon 
sok régi, számunkra oly kedves fotót osztottak meg a Lova-
son facebook csoportban és itt a Lovas község hí�rei oldalon 
is. Lovasiként mindig melegséggel tölti el a szí�vemet, ha 
elődeink munkásságáról, múltunkról, településünk ikoni-
kus épületeiről vagy egy a régi tájat mutató fotót, emléket 
látok. Í�gy volt ez most is, ezzel az 1950-es évekbeli Fő utcai 
fotóval, amit Ö� csi Kornélia osztott meg velünk. Kaptam az 
alkalmon és festővászonra előhí�vatva most már a faluhá-
zunk falát dí�szí�ti. Szeretném, ha minél több régi fénykép 
szí�nesí�tené az épület falait, felidézve településünk múltját. 

Bí�ztatok mindenkit, hogy ossza meg velünk Lovast meg-
örökí�tő emlékeit, képeit akár rövid történetét!

Tisztelettel:
Sárdi Máté

polgármester
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2023-as Farsangi Mulatság Lovason
Nem csak Mohácson bú-
csúztatták el a telet, de mi 
itt Lovason is megtettük 
ezt a február 18-án meg-
rendezett farsangi mulat-
ságunkkal.

Szép számmal vettek részt 
a helyiek, de a szomszédos 
településekről is érkeztek 
hozzánk vendégek. É� rkezés-
kor üdvözlő itallal vártunk 
mindenkit. A fotózkodni vá-
gyóknak egy szí�nes fotófallal 
készültünk.

Sokan éltek a lehetőséggel 
és jelmezben érkeztek. Az 
első három legötletesebbet 
a szűri értékelte és dí�jaz-
ta is. Az est során DJ. Glück 
szolgáltatta a talpalávalót. A 
táncparkett szinte soha nem 
volt üres, ez is jelezte, hogy 

kiváló hangulatban telt az 
este. A tombolasorsoláson 
sok-sok szép ajándékkal tér-
hettek haza a szerencséseb-
bek.

Éz úton is hálásan kö-
szönjük felajánlóinknak 
a támogatást. Köszönjük 
szépen: Füredi Gazdabolt-
nak / Szekrényesné Balaskó 

Eszter tulajdonosnak, Eco 
Family Balatonfüredi üzlet 
üzemeltetőjének a Napcsil-
lag Kft.-nek / Tóth Andrea 
ügyvezetőnek, Szolnoki Op-
tika Balatonfüred tulajdo-
nosának Szolnoki László-
nak, La For Me Szépség Sza-
lonnak, Bitang Burgernek, 
Vitorlás Pizzériának, Zsuzsi 
Virágai Alsóörsi üzletnek 
/ Bartos Zsuzsannának 
Laroba Hotelnek, Biogold 
Natur Kft.-nek, Pitypang 
Kreatív Műhelynek / Sasvári 
Magdolnának / Sarok Boro-
zónak és Lovas Község Ön-
kormányzatának.

Találkozunk egy év múlva!

Király Anita

Egy éves a Lovas község
 hírei Facebook oldal

2022. február 20-án a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy létrehozza Lovas Község Ö� nkormányzatának hi-
vatalos Facebook oldalát, Lovas község hí�rei néven. Az 
elmúlt egy évben folyamatosan nőt a követőink száma. 
A cikk í�rásakor (február 20.) 1130 ember kí�séri figye-
lemmel azokat a posztokat, melyeket megosztunk. 

Ídőben tudomást szereznek a képviselő-testületi ülé-
sekről, rendezvényeinkről, itt olvashatják legelőször on-
line a Lovasi Hí�reket, később pedig megjelentetünk né-
hány fontosabb cikket is. Volt már többször példa arra, 
hogy régi és mostani fotókat is feltettünk. Arra biztatom 
Ö� nöket, hogy ha szeretnék viszont látni a képeiket, ak-
kor küldjék azt el a szendipeti@gmail.com e-mail cí�mre. 
Természetesen a fotós nevét feltüntetjük. Ha még nem 
követi az oldalt tegye meg és ajánlja ismerőseinek is, akik 
valamilyen módon kötődnek Lovashoz. 

Szendi Péter adminisztrátor

Rendelkezés
az adó 1+1 %-áról

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelem-
adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, má-
sik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület
Adószám: 19384878-1-19

Nagy Gyula Művészeti Alapítvány
Adószám: 19380575-2-19 

Lovasi Polgárőr Egyesület
Adószám: 18936757-1-19

Magyar Katolikus Egyház
Technikai száma: 0011

Magyar Református Egyház
Technikai száma: 0066 

Magyar Evangélikus Egyház
Technikai száma: 0035
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Szeret az embereknek segíteni,
sokrétű, változatos a munkája

Január elsejétől változott a 
falugondnok személye Lo-
vason. Sárdi Máté polgár-
mesteri kinevezése miatt 
nem láthatja el a falugond-
noki teendőket a továb-
biakban, így meg kellett 
hirdetni a falugondnoki ál-
lásra a pályázatot. Összesen 
három jelentkező volt az ál-
lásra. A képviselő- testület 
Kovács Károly helyi lakos 
személye mellett döntött. 

– Először is gratulálok a ki-
nevezésedhez! Mikor döntöt-
ted el, hogy megpályázod az 
állást? Mi motivált benne? 

– Köszönöm szépen! A ki-
í�rást követően döntöttem 
úgy, hogy megpályázom a 
falugondnoki állást. A moti-
váció pedig az volt, hogy sok 
embert ismerek, szeretek az 
embereknek segí�teni. Hosszú 
évekig vállalkozóként a saját 

cégemet irányí�tottam, ren-
geteg emberrel találkoztam, 
tárgyaltam. Munkám során 
megtanultam az emberekkel 
bánni. Ú� gy érzem rengeteget 
tanultam, hogyan kell prob-
lémát megoldani, egyes em-
bertí�pussal hogyan kell szót 
érteni. Éz a munkakör önálló 
munkavégzést feltételez. Min-
den nap van olyan feladat, 
amit meg kell oldani. 

– Mikor az újság megjelenik, 
már közel két hónapja leszel 
falugondnok. Hogyan fogad-
tak az emberek? Mik az első 
tapasztalataid a munkát ille-
tően?

– É� n azt gondolom, mivel ez 
egy kis falu, mindenki ismer 
mindenkit, ezért nem volt 
nehéz az első munkanapom. 
Ú� gy érzem zökkenőmentesen 
vettem át a feladatokat Sárdi 
Mátétól. Pozití�v megerősí�tést 

kaptam eddig a falu lakosa-
itól. Szeretem a munkámat, 
hiszen változatos, pörgősek a 
mindennapok.

– Mi a feladata a falugond-
noknak?

– A falugondnok feladatai 
közé tartozik az óvodások, 
bölcsődések és kisiskolások 
intézményekbe való eljut-
tatása, illetve hazahozatala, 

igény szerint a falu lakosainak 
orvoshoz szállí�tása, gyógy-
szerek kiváltása az ebéd ki-
hordás, ebédpénz összesze-
dése. Hivatali ügyek intézése, 
közterületek rendbetétele, 
önkormányzati rendezvénye-
ken való segí�tés. Sokrétű és 
változatos egy falugondnok 
mindennapja.

Szendi Péter

Értékmentés a gasztronómiában-Hájas tészta készítése
Az októberi szüreti mu-

latságon történt kovászos 
kenyér sütése alkalmával 
fogalmazódott meg néhány 
helybéliben, hogy összejö-
hetnénk alkalmankét egy-
egy elfeledettnek hitt süte-
mény/péksütemény elkészí-
tésének a felelevenítésére. A 
kovászos kenyér a covid kitö-
rése óta amúgy is reneszánsz 
korát éli -bár kissé enyhült a 
lelkesedés-, de jó okot adott 
arra, hogy első alkalommal 
ennek az elkészítésébe nyer-
hessünk betekintést.

A gasztronómiai hagyomá-
nyokat tovább ápolva kértük fel 
Simon Lászlóné Marika nénit a 
méltán hí�res hájas tésztájának 
az elkészí�tésére, megmutatva a 
mai generációnak, hogy külö-
nösebb konyhai technológiák 
és különleges alapanyagok be-
vetése nélkül is milyen csodá-
latos és í�zletes süteményeket 
tehetünk az asztalra.

Marika néni szí�vesen fogadta 
megkeresésünket. Jó hangu-

latú, beszélgetős, nevetgélős, 
múltidéző délutánt tölthettünk 
el a társaságában. Élmondta, 
hogy férje, Laci bácsi édesé-
anyjától tanulta meg a sütését, 
amit leginkább disznóvágás 
után szoktak elkészí�teni. A háj 
le is fagyasztható, í�gy nyáron 
sem kell nélkülöznie a tészta 
kedvelőinek. Felhasználható 
édes és sós változatban, akár 
krémes lapokat is süthetünk 
belőle. A hájas tészta nem so-
rolható a gyors vendégvárók 
közé, de egyszer mindenkinek 
érdemes kipróbálnia.

Recept:
50 dkg lehártyázott hájat, 

30 dkg rétesliszttel összegyú-
runk, majd félretesszük. 50 
dkg lisztet összegyúrunk 3 ek. 
tejföllel, 1 teáskanál sóval, 1 tk. 
cukorral, 2 ek. 10%-os ecettel, 
1 egész tojással és annyi 
langyos ví�zzel, hogy közepesen 
lágy, sima tapintású tésztát 
kapjunk.

Ényhén lisztezett felületen 

téglalappá kinyújtjuk és rákenk-
jük a liszttel összegyúrt hájat. 
Képzeletben három részre 
osztjuk és jobbról, majd balról 
behajtjuk. Ézt is három rész-
re osztva felülről és alulról is 
behajtjuk. Letakarva fél órát 
pihentetjük.  Ézután újra nyújú-
tunk, hajtogatunk, pihentetünk 
a korábban leí�rtak szerint. Ézt 
a lépést fél óra múlva újra meg -
ismételjük. A harmadik hajtoa-
gatást követően a kész tésztát 
4-3 mm vékonyra kinyújtjuk, 
kb. 7*6 cm négyzetekre 
vágjuk. Tölthetjük lekvárral, 

dióval, mákkal, amit középre 
halmozunk, majd, mintha 
könyvet csuknánk be, egyik 
szélét a másikra hajtjuk. 200 
fokra (légkeverés 180 fok) elő-
melegí�tett sütőben 20-25 perc 
alatt készre sütjük.

Aki ismer régi, már-már fe-
ledésbe merült receptet és 
megosztaná másokkal vagy 
szí�vesen részt venne hasonló 
összejöveteleken az í�rjon az 
anett7777a@gmail.com e-mail 
cí�mre. 

Fehérné Kiszlinger Anett
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Bemutatták Fenyvesi Ottó új kötetét
Mély vizek, magas hegyek címmel jelent meg balkáni 

útinapló Fenyvesi Ottó tollából, a kötetet a közelmúltban 
mutatták be a Csikász Galériában.

A könyv alapját egy 2018-
as utazás adja, amelyen rög-
zí�tette benyomásait a szerző, 
majd a jegyzeteit utóbb jócs-
kán kibőví�tette, mire elnyer-
te az í�rás a végleges formáját. 
Ahogy Fenyvesi Öttó felidéz-
te, az utazás előzménye volt, 
hogy Gáspár Gábor fotográ-
fus – miután egy Fenyvesi-
könyv hatására elolvasta a 
Nobel-dí�jas Ívo Andrić Hí�d 
a Drinán cí�mű művét – évem-
kig arra próbálta rábeszélni 
az í�rót, utazzanak el közö-
sen a Balkánra. Az utazáson 
végül nem ketten, hanem 
összesen hatan vettek részt: 
Fenyvesi és Gáspár mellett 
magánszemélyként Porga 
Gyula polgármester, Korbély 
Barnabás geográfus, vala-

mint az azóta elhunyt Ko-
vács Éndre fotóművész – aki 
koszovói születésű nagy-
apja miatt kötődött a tér-
séghez – és Molnár Sándor 
antikvárius. (Kovács Éndre 
és Molnár Sándor emléke 
előtt egyperces néma felál-
lással adóztak a résztvevők 
Kilián László í�ró, moderátor 
kérésére a kötetbemutató 
elején.) Fenyvesi Öttó szöve-
geit az útinaplóban – ame-
lyet Kilián László irodalmi 
bédekkerként aposztrofált 
– Gáspár Gábor, Korbély Bar-
nabás és Kovács Éndre fotói 
illusztrálják. 

A könyvbemutatónak 
helyet adó Csikász Galéria 
kiállí�tóterme szűkösnek bi-
zonyult a nagy érdeklődés 

miatt. A helyszí�nválasztás 
kapcsán elhangzott, a kötet 
Kovács Éndre emlékére í�ró-
dott, a bemutató helyszí�nén 
ezekben a hetekben pedig a 
fotóművész kí�sérleti alko-
tásaiból látható kiállí�tás. A 
könyvbemutató Papp Sán-
dor professzor emeritus 
előadásnak beillő beveze-
tőjével kezdődött. A tudós 
a rá jellemző alapossággal 
vázolta fel a Balkán huszadik 
századi történetét, amelyből 
könnyen érthetővé vált, mi-
ért illetik a térséget rendre a 
„lőporos hordó” szókapcso-
lattal.

Fenyvesi Öttó ennek kap-
csán kiemelte, a Balkánon 
élő népek gyakran évszáza-
dos sérelmeket hordoznak 
a másikkal szemben, az el-
lentéteket mérsékelhetné, 
és idővel megbékéléshez 
vezetne, ha jobban ismer-
nék egymás kultúráját. Az 

utazásról elmondta, érintet-
ték az út ötletét adó irodal-
mi mű cí�mében megidézett 
boszniai Višegradot, Szara-
jevót, és az észak-macedó-
niai Öhridot, valamint jártak 
a macedón hegyekben is. 
É� rdekesség, hogy Fenyvesi 
Öttó Öhridban töltötte kan-
tonai szolgálatát a Jugoszláv 
Néphadseregben. Papp Sán-
dor és a szerző is beszélt ar-
ról, hogy a térségre az utóbbi 
évszázadokban kétszer 
köszöntött béke: először az 
Ösztrák–Magyar Monarchia 
időszakában, majd a 
Tito vezette Jugoszlávia 
korszakában egyaránt 
nagyjából negyven-negyven 
évig tartott ez az időszak, ám 
ez az állapot mindkétszer 
átmenetinek bizonyult.

Marton Attila (Napló)
Fotó: Pesthy Márton

(Napló)

Polgárőrség beszámolója 2022
A 2022-es év is sok feladatot 

hozott az egyesületnek. A ja-
nuár, februári időszak a lovasi 
esték programsorozatával telt. 
A tavasz és a nyár már több 
feladatot tartogatott. Májusban 
nagy feladat várt ránk, mivel 
a Giro’d Ítalia kerékpáros ver-
seny befutója Balatonfüreden 
volt. Égyesületünk a rendőr-
séggel közösen aktí�van részt 
vett a biztonságos lebonyolí�-
tásban. 10 fővel képviseltük 
az egyesületünket, már a 
kora hajnali óráktól egészen 
sötétedésig helyt álltunk. 
Nagyon magas szí�nvonalú 
szervezés és kivitelezési munka 

zajlott a verseny előtt és közben 
is. Ö� rülünk, hogy kicsit részesei 
lehettünk mi is.

Nemzeti ünnepeinken is 
részt vettünk, örülök, hogy 
ilyen sokan jöttek el a megem-
lékezésekre. Megrendezésre 
került a fogathajtó és dí�jugrató 
verseny is, ami jelentős indulót 
és nézőt vonzott a településre. 
Égész napos feladat várt ránk, 
hiszen több százan fordultak 
meg napközben a verseny ide-
je alatt településünkön. A nyár 
következő programsorozata a 
Lovasi Napok volt, ahol legin-
kább az esti-éjszakai felügyelet 
és az értékek védelme volt a 

feladatunk. Lovas és Paloznak 
községek területén jelenlétünk 
rendszeres. Paloznakkal foly-
tatódott a korábban létrejött 
megállapodás. Énnek keretében 
részt vettünk a Fuss, fotózz, mo-
solyogj a leukémiás gyermeke-
kért futóverseny biztosí�tásában 
is. A paloznaki önkormányzat-
tól 500.000 forint támogatást 
kapott az egyesület. A szüreti 
felvonuláson is részt vettünk, 
mindkét településen egyaránt. 
Az Alsóörsön megrendezett 
Mikulás futás biztosí�tására is 
felkértek bennünket, aminek 
szí�vesen tettünk eleget! A 
karácsonyi Betlehemes műsor 

alkalmával, gesztenyét sütöt-
tünk a jelenlévőknek! Az újévet 
forraltbor főzéssel köszöntöt-
tük. A lovasi önkormányzattól 
a 2022-es évben 150.000 forint 
támogatást kaptunk, amiből 
sörpadokat vásároltunk. Sze-
retnénk megköszönni Lovas 
és Paloznak Községek Ö� nkor-
mányzatának a támogatást és 
mindenkinek, aki bármilyen 
formában támogatta egyesü-
letünket! Végül és nem utolsó 
sorban, egyesületünk tagjainak 
az önzetlen segí�tségét!

Tisztelettel:
Simon Róbert

elnök
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Ismét volt  gulyafordítás Lovason
Korábban Lovason hagyományosan 

minden évben megrendezésre ke-
rült a gulyafordítás. A rendezvényhez 
nemcsak lovasiak, hanem a környező 
falvak lakói is csatlakoztak. 

Több éves kihagyás után ismét felvo-
nult a település utcáin (útvonal: Malom-
völgy utca, Templom tér, Vörösmarty 
utca, Fő utca, Malomvölgy utca) Rideg 
Marci és bandája, jó néhány emberrel, 
kolomppal, dudával, ostorral, nagy zajt 
keltve a faluban. 

Az újévhez és a farsangi időszakhoz 
tartozó népszokásnak a gulyafordí�tás-
nak a Hajdúságban nagy hagyománya 
van, igyekeznek minél nagyobb zajt 
csapni, hogy a jószág a másik oldalá-
ra forduljon, bí�zva a bőséges és jó szag-
porulatban. Az eseményt a Márffy-ház 
szervezte. Az estét a Pajtában táncház-
zal és koncerttel folytatták a Csángálló 

zenekarral, ahova kicsiket és nagyokat 
egyaránt vártak, és szerencsére jöttek is. 
Táncot taní�tott Sára Ferenc. A szervezők 
a kulináris élvezetekre is gondoltak, hi-
szen a vendégeknek finom farsangi fán-
kot, forró teát, forralt bort, házi sütemé-
nyeket és szendvicseket szolgáltak fel. 

A rendezvény támogatói a Dunántúli 
Hagyományörző Égyesület, a Barkavi-
rág egyesület, a Budapest Jazz Club, és 
a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) voltak. 
Az emberek stí�lszerűen úgy búcsúz-
tak el egymástól, hogy jövőre, veletek, 
ugyanitt. 

Szendi Péter

Lovas anno
Lovason az Ady Endre 

utcában születtem, később 
szüleimmel, testvéreim-
mel, Marikával és Pityuval 
költöztünk a Fő utca 23-ba. 

Gyerekkoromban Lovas 
olyan kicsi falu volt, hogy az 
egész falu egy közösségként 
működött. Gyakorlatilag 
mindenki részt vett a szí�nját-
szásban, hisz telente a hosszú 
estéken ezzel foglalták el ma-
gukat az emberek. Kezdetben 
a szüleim jártak el „játszani”, 
később a gyerekek is, én is 
bevonódtam. Munka után, 
iskola után hetente párszor, 
hétvégeken találkoztunk pár 
órára a kultúrházban. Min-
denkinek osztottak szerepet 
november tájt, az előadás 
decemberben volt, általában 
bállal, mulatsággal összekött-
ve. A szí�ndarabokat Kemenes 
Lőrinc taní�tó úr taní�totta be. 
Arra emlékszem, hogy Keme-
nes taní�tó úr az iskolában is 
taní�tott szerepeket, amiket 
egymás közt adtunk elő.

A képeink sajnos elkallód-
tak, az a két db szí�njátszós 
van nálam, amit a csoportba 

is föltettem. A csoportképen, 
akikre emlékszem. Alsó sor, 
bal szélen: Sümegi Pista bá-
csi, középen bajusszal apu-
kám: Torma József, mellette 
Dénes Valéria és férje Tóth 
László. Középső sor nagy ka-
lapos nő: Simon Lászlóné, Juó-
liska néni. Felső sorból: kalas-
pos nő középen: Spirk Anna, 
anyukám. A másik fotón a 
kisfiú én vagyok (Torma Jó-
zsi), Simon Gézával és Karáz-
csony Ételkával. Émlékeim 
szerint. A szí�njátszó társus-
latban szerepelt ifj, Borbély 
Ímre, mint „konferanszié”.

Torma József

(Továbbra is várjuk régi 
történeteiket, fotóikat, melye-
ket az újságban, majd utána 
Lovas Község önkormány-
zatának hivatalos Facebook 
oldalán, a Lovas község híre-
iben jelentetünk meg. Kérem, 
hogy a szendipeti@gmail.
com-email címre küldjék el az 
írásukat és a fotókat. Köszö-
nöm szépen!

Szendi Péter szerkesztő). 
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Bátyja hatására kezdett el focizni
– kitüntetésben részesítették a Lovason élő Icsu Vincét

Két év kihagyás után 
ismét megrendezték az 
alsóörsi sportbált, immá-
ron huszonkettedik alka-
lommal. Hagyomány, hogy 
ilyenkor az Alsóörsi Sport 
Egyesület szakosztályai-
nak a legjobbjait díjazzák. 
Közéjük esett a lovasi Icsu 
Vince, aki az alsóörsi foci-

csapat U7-es korosztályá-
ban focizik. Vince a szom-
szédos faluban, Alsóörsön 
jár óvodába. 

Vince 5 éves kora óta foci-
zik Alsóörsön az óvodai foci 
keretein belül. A sportág-
választásban nagy szerepet 
játszott bátyja Nimród, aki 
szintén az alsóörsi focicsa-

pat Ú9-es tagja. Már kisebb 
korukban is sokat fociztak 
testvérével otthon. A leg-
utóbbi világbajnokságnak 
köszönhetően a futball iránti 
szeretete rajongássá alakult 
át. Kedvenc játékosai Lio-
nel Messi, Kylian Mbappé 
és Christiano Ronaldo. Lel-
kesen gyűjtik testvérével 

a focis kártyákat, amiket a 
csapat- és ovis társakkal cse-
rélgetnek. Kedvenc klubcsa-
pata a Paris Saint-Germain, 
nemzeti csapata pedig Ar-
gentí�na. Hazai csapatok kö-
zül pedig a DVSC klubcsapa-
tának szurkol, a debreceni 
szülői kötődés miatt. 

Az ovifocin túl szí�vesen 

Nagy álma, hogy a magyar labdarúgó válogatottban játsszon
– kitüntetésben részesítették a Lovason élő Maász Mártont

Két év kihagyás után ismét megrendezték az alsóörsi 
sportbált, immáron huszonkettedik alkalommal. Hagyo-
mány, hogy ilyenkor az Alsóörsi Sport Egyesület szakosz-
tályainak a legjobbjait díjazzák. Közéjük esett a lovasi 
Maász Márton, aki az alsóörsi focicsapat U13-as korosz-
tályában focizik. Marci a szomszédos faluban, Alsóörsön 
jár iskolába. 

– Mióta focizol?
– Ö� vodás korom óta foci-

zom, akkor még csak ismer-
kedtem a labdával. Már akkor 
is focimezben és foci cipőben 
jártam oviba. Ígazán alsós ko-
romban szerettem meg még 
jobban, amikor már Boszik-
focira is mehettem.

– Miért a labdarúgást vá-
lasztottad?

– Mert szerintem ez az a 
sport, ami nem csak ügyes-
séget igényel, hanem gon-
dolkozást is. Nekem az igazi 
sportot jelenti a foci. Pró-
bálkoztam a kézilabdával 
és az í�jászattal is. Szerettem 
mind a kettőt, de választa-
nom kellett, mert a tanulás 
mellett nem tudtam minden 
edzésre elmenni. Nem tud-
tam teljes erőbedobással 
csinálni egyiket sem. A focit 
választottam, mert ez a leg-
kedvesebb nekem és nem 
bántam meg. 

– Milyen poszton játszol?
– Legfőképpen csatár va-

gyok, de néha a védekezés-
ben is részt veszek. Alsóban 
kapusnak készültem, de 
többször szerettem volna a 

labdához érni, í�gy kijöttem 
mezőnyjátékosnak. 

– Ki a kedvenc játékosod?
– Nagyon nagy kedvencem 

Ronaldo. Nagyon tisztelem 
azért, amit a fociban elért, 
ami nem lehetett könnyű on-
nan, ahonnan elindult. A má-
sik kedvencem Messi, benne 
a szerénysége és a foci iránti 
alázatossága tetszik és az, 
hogy igazi vezére egy csapat-
nak, bármelyikben játszik. É� s 
természetesen Puskás Ö� csi 
bácsi örök kedvenc. A legelső 
foci mezem is őrá emlékeztet.

– Melyik a kedvenc csapa-
tod?

– A kedvencem a Reál Mad-
rid. Ítt láttam meg először 
Ronaldot játszani. Ami után 
ő elment, a csapat akkor is a 
kedvencem maradt. A másik 
pedig az Alsóörs SÉ Ú13-as 
csapata, ahol játszom.

– Mit jelent számodra a lab-
darúgás?

– Megtanultam, hogy mi-
lyen a csapatjáték, amikor 
tudod, hogy bármi történik is, 
nem vagy egyedül. Barátokat 
kaptam, akikkel együtt örü-
lünk, ha győzünk, és együtt 

szomorkodunk, ha nem jön-
nek össze a dolgok. Ö� römöt, 
de volt, hogy könnyeket. A 
legfontosabb pedig, hogy soha 
nem szabad feladni, mert volt 
olyan meccsünk, ahol 4:1-es 
eredményből álltunk fel 4:7-
re. A tavalyi szezonom nem 
volt annyira szerencsés, de túl 
vagyok rajta remélem. Szí�vem 
szerint állandóan csak fociz-
nék.

– Hogy érzed magad az alsó-
örsi csapatban?

– Köszönöm szépen nagyon 
jól. Szeretek ebben a csapatba 
játszani, hiszen a barátaimmal 
és a csapattársaimmal lehetek. 
Van olyan, akivel már 6-7 éve 
együtt focizok. Mindig nagyon 
várom az edzéseket, télen a 
csarnokban, tavasztól őszig 

pedig az alsóörsi focipályán 
edzünk. Égyébként bármilyen 
településre megyünk, nekünk 
van a legnagyobb szurkolótá-
borunk. Éz nagyon nagy erőt 
ad és jól esik nekünk.

– Milyen érzések kavarog-
tak benned, mikor átvetted a 
díjat?

– Amikor először szóltak, 
hogy kitüntetést kapok, el 
sem akartam hinni. Tudom, 
hogy több csapattársam is 
megérdemelte volna, de a 
sors most í�gy hozta. Az emlék-
plakettet kiraktam a szobám-
ba és nagyon jó érzés, amikor 
ránézek. Ílyenkor azt érzem, 
hogy ez egy jel, hogy folytat-
nom kell tovább.

– Mik a jövőbeni elképzelése-
id a focit illetően?

– Mindenképpen a labdarú-
gással szeretnék foglalkozni, 
ezt már óvodás korom óta tu-
dom. A továbbtanulást is ilyen 
formában képzelem el. Van 
több lehetőség, majd meg-
látjuk, hogy sikerül. Nagyon 
szeretnék a magyar váloga-
tott tagja lenni és a Himnuszt 
énekelni. Volt lehetőségem a 
Puskás Arénában válogatott 
mérkőzést megnézni és na-
gyon mély nyomott hagyott 
bennem. Az biztos, hogy raj-
tam nem fog múlni, ez az ál-
mom és mindent próbálok 
megtenni érte.

Szendi Péter
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vesz részt tornákon, vala-
mint az apukájával és test-
vérével rendszeresen focizik 
otthon is szabadidejében. 
Felnőttként szeretne pro-
fesszionális szinten a labda-
rúgással foglalkozni. A sport-
bálon kapott elismerésnek 
nagyon örült, meglepődött, 
mivel nem számí�tott a dí�jra. 
Külön örömet okozott szá-
mára, hogy Nagy László egy-
kori válogatott kézilabdázó 
jobbátlövő is gratulált neki. 
Nagyon sokat jelent számá-
ra, hogy szorgalmát, kitartá-
sát elismerik. Külön kieme-
lendő Donát Máté edző hoz-

záállása, pedagógiai érzéke, 
szakmai tudása, ami rendkí�-
vül fontos az utánpótláskép-
zésben. „Máté bácsi” nagyon 

jól ért a gyerekek nyelvén, 
akik felnéznek rá és tisztelik 
nagyon. Lelkesen nevezi az 
alsóörsi utánpótlás csapatot 
futsal versenyekre, valamint 
focitornákra és a Bozsik 
programra, ami rendkí�vül 
fontos a gyerekek verseny-
hez való szoktatásában, va-
lamint a gyakorlásban.

Vince a versenyszellemét, 
sport iránti szeretetét édes-
apjától örökölte, aki 18 éves 
koráig professzionális szin-
ten teniszezett. A mozgás 
iránti szeretetet a szüleitől 
tanulta. Szülei hobbi szinten 
futnak, valamint szeretnek 

túrázni, kirándulni a család-
dal. 

Vince jövőre kezdi általá-
nos iskolai tanulmányait az 
Éndrődi Sándor Református 
A� ltalános Ískola és Kézilabda-
Útánpótlásközpontban, amit 
nagyon vár. A bátyja jelenleg 
második osztályos, ami nagy-
ban motiválja őt és formálja 
érdeklődését. Kifejezetten 
szereti a számok világát, ön-
szorgalomból már egysze-
rűbb összeadásokat old meg. 
Vincének van még egy húga, 
Lujzi, akivel egy csoportba 
járnak az alsóörsi oviba.

Szendi Péter

Lovasi Kertészeti Közösség: Eképpen tekintünk rá
megalakulásunk első évére, 2022-re

Régebbi korok emberei még 
azzal a hittel és tudással élték 
az életüket, hogy a Föld élő 
lény, akinek lelke és tudata van, 
ugyanúgy, ahogy az embernek. 
A Földre édesanyaként tekin-
tettek, aki gondoskodik róluk, 
táplálja őket. A növényeket az Ő 
ruhájuknak, minden, ami a Föl-
dön nő és él a Föld-Anya gyer-
mekének tekintették. A modern 
kori ember a földre pusztán 
anyagként, erőforrásként, meg-
művelhető területként tekint, ez 

magával hozta a Föld kihaszná-
lását és a Neki való károkozást.

Fontos tartjuk, hogy őseink 
meggyőződését ismét a szí-
vünkbe fogadjuk-segítségül 
hívva a kor vívmányait- úgy 
éljünk együtt a természettel, 
környezettudatosan, hogy 
gyermekeinknek is egy élő és 
virágzó bolygót hagyhassunk 
örökül. A saját erejéhez mérten 
közösségünk minden tagja tesz 
ezért. Mindannyiunk szeretet-
teljes kapcsolatot épít egymás-
sal, a földdel és így harmóniá-
ban élhetünk. Ez a szellemiség 
és a vegyszermentes kertész-
kedés tudásának megszerzése 
iránti vágy hozta létre a közös-
séget.  

Tevékenységünk eddig a te-
matikus, rendszeres, két heti 
személyes találkozásokból 
állt, Biró Íldikó biokertész ve-
zetésével, amelyeket Lovason 
a Faluház udvarán tartottunk. 
Ílyenkor megvitatásra kerültek 
a kertgondozás apró részletes-
séggel, a megváltozott éghajlati 
és egyéb tényezők általi válto-
zások, és azok kezelési lehetősé-
gei. Feltárult a tudás és folya-
matos a tapasztalatcsere. Be-
főzési tapasztalatok átadásával 
segítettük és bátorítottuk a kö-
zösség tagjait és a Lovasi Hírek 
olvasóit a különböző tartósítási 
eljárások kipróbálására. Együtt 
raktunk el télire csalamádét, 
birssajtot és savanyúkáposztát.

Segítettük egymást zöldség-
magok, palánták átadásával, 
különféle állatok trágyája, diófa 
csemete, eperpalánta, paradi-

csom, spenót, káposzta, papri-
ka, birskörte és még sok más is 
gazdára talált csere-bere útján. 
Szakmai anyagokat készí�tünk, 
amelyeket a jelenleg több, mint 
50 fős Lovasi Kertészeti Kö-
zösség zárt Facebook csopor-
tunkban és a Lovasi Hí�rekben 
adtunk közre. Az első évünk a 
szakmai tudás átadás, a tapasz-
talatcsere és az ismerkedés je-
gyében telt. 

2023. sok lehetőséggel és fel-
adattal lát el minket:

A személyes kapcsolattartás 
módja, tematikája átgondolás-
ra, optimalizálásra vár. Az el-
következő időszak tennivalóit, 
a feladatok felvállalását közös 
megvitatás keretében alakítjuk 
ki, mivel célszerűnek látjuk a 
működési célt szélesítését,  hogy 
a kertészkedni kedvelők széles 
köre megismerhesse a változó 
környezeti körülmények folytán 
előtérbe került problémára, az 
új  megoldásokat.

Örömmel vettük, és köszö-
netet szeretnénk mondani a 
Lovasi Kertészeti Közösség kez-

deményezéseit támogatóknak, 
rendszeres résztvevőinknek, 
hogy visszaigazolják a közösség 
létjogosultságát. Köszönjük Lo-
vas Község Önkormányzatának 
Testület tagjait, Lovas Főépíté-
szét, akikkel elindulhatunk egy 
újabb közösségi cél megvalósí-
tása egy hasznosításra átadott 
földterületen. Ezt mi úgy nevez-
nénk „Bemutatókert”, ezzel is 
kedvet csinálva olyan hasznos 
elfoglaltsághoz, mint a kertmű-
velés. Örömünkre szolgál, hogy 
megkaptuk az önkormányzat-
tól közös munkálkodáshoz a 
területet. Indulhatunk a sok-sok 
szép elképzelés megvalósításá-
val. Ehhez szeretnénk bevonni 
minden kertkedvelőt, várjuk ér-
deklődők jelentkezését.

 
Találkozóinkra minden 

Kedves Érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Biró Ildikó
és Maár-Kocsis Magdi

lovasikerteszetikozosseg@
gmail.com
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ZENE • GASZTRO • ART

Marót Viki és a
Nova Kultúr Zenekar

FELSŐÖRS: JÚNIUS 29.–JÚLIUS 1.
Fenyő

Miklós

EGRY PÉTER ÉS A
MYSTERY

GANG

Információ: www.poccapiknik.hu
KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK MÁRCIUS 31-IG!

Deák Bill Blues Band

Szikora Róbert
   és az 

... és még 
sokan mások!

Alma
Együttes


