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Nyugállományba vonult dr. Bardóczi Miklós háziorvos
Dr. Bardóczi Miklós több 

mint harminc évig volt, 
Alsóörs, Felsőörs és Lovas 
háziorvosa. A beszélge-
tésből kiderül, legendás 
munkabírása és nyugalma 
bizonyosan a balatoni kör-
nyezetnek is köszönhető.

– Gyöngyösön születtem, a 
Mátra alján, édesapám pe-
dagógus, édesanyám pedig 
gyermekápolónő, majd a 
gyöngyösi Bugát Pál Kórház 
intézetvezető főnővére volt, 
ezért sok időt töltöttem már 
gyermek koromban a kór-
házban, ez nagy befolyással 
volt rám, ezért választottam 
az orvosi pályát – kezdte dr. 
Bardóczi Miklós nyugalma-
zott háziorvos. 

A Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemen végzett, s 
visszatérve szülővárosába, a 
gyöngyösi kórházban dolgo-
zott belgyógyász szakvizsgá-
jáig. Az időközben gyűjtött 
tapasztalatok egyre inkább 
az alapellátás felé vonzották, 

í�gy üzemorvos lett, majd kü-
lönböző okok miatt ezen vál-
toztatnia kellett. Találtak egy 
hirdetést az akkori Egész-
ségügyi Közlönyben, Alsóörs 
keresett körzeti orvost. – El-
jöttünk pár napra, nagyon 
tetszett a környék, addig is 
szerettem a Balatont, édes-
apám minden nyáron tanuló-
kat üdültetett a déli parton, s 
hozott magával engem is. Ú� gy 
döntöttünk, megpályázom az 

állást. Ötvennégy jelentkező 
közül választottak engem. 
1991. február 4-től kezdtem 
dolgozni a három községet 
magába foglaló, nagy létszá-
mú praxisban. Nem volt köny-
nyű feladat, új környezetben, 
közvetlenül a rendszerváltás 
után, de nem bántam meg, 
egyre jobban működtek a dol-
gok, egyre több embert ismer-
tem meg, s itt volt a Balaton!

Az elmúlt 31 év alatt sok 
minden történt. Sok szakmai 
sikert ért meg, sok beteget 
tudott megmenteni, meg-
gyógyí�tani, persze voltak fájó 
pillanatok, mikor minden 
erőfeszí�tése ellenére sem si-
került segí�tenie. Több közeli 
jó barátja lett ez alatt az idő 
alatt, s közülük többet elvesz-
tett, gyógyí�thatatlan betegsé-
gük miatt. Közben sportolt, 
í�jászkodott, országos baj-
nokságot nyert, vitorlázott, 
részt vett barátaival a Nem-
zeti Regattán Alsóörs szí�nei-
ben, s nyertek is. Az alsóörsi 

önkormányzat képviselője 
több mint 25 éve, nagyon jól 
együtt tud dolgozni a köz-
ségért a polgármesterrel és 
a képviselőtársaival. – Tevé-
kenységemet Alsóörs Önkor-
mányzata a község 750 éves 
évfordulóján az „Alsóörsért” 
érdeméremmel jutalmazta. 
A praxis átadása folyamatban 
van, Gálné dr. Szvetnyik Fanni 
kolléganő múlt év novemberé-
től tartós helyettesítéssel látja 
el betegeinket. Lelkiismere-
tes, alapos munkát végez, 
pontos, körültekintő, nagyon 
örülök, hogy kiváló orvos lesz 
az utódom. Hogy mivel fog-
lalom el magam nyugdíjas 
éveim alatt? Három unokám 
van, legtöbbet velük foglalko-
zunk, de kertes házban élünk, 
itt mindig van teendő, nem 
hagyom abba a vitorlázást, 
horgászatot, síelést, kerékpá-
rozást, túrázást és az íjásza-
tot sem – hangsúlyozta dr. 
Bardóczi Miklós. 

Szendi Péter

Megszentelték
a Polgármesteri Hivatal épületét

Sárdi Máté polgármester, Lovas Község Ö� nkormányt-
zatának Képviselő-testülete, valamint a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak jelenlétében 2023. január 18-án Fő-
tisztelendő Berkes Péter plébános megszentelte a Falu-
ház múlt évben felújí�tott épületét. Imádságában a jósá-
gos Isten áldását kérte az ott dolgozók és az oda betérők 
életére is.

A házszentelés végén a bejárati ajtók szemöldökfáira felí�r-
ta az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin 
mondatot rövidí�tik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis 
„Krisztus áldja meg e hajlékot!”.

Pintér Kornél
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„Az idei költségvetést nagyban meghatározzák
a megemelkedett rezsiköltségek,

de bizakodó vagyok a jövőre nézve”
Sárdi Máté polgármes-

terrel az elmúlt évről és a 
2023-as esztendőről be-
szélgettünk. Az energia-
válság az önkormányzatot 
is nagyban érinti, de ezzel 
kapcsolatba is vannak ter-
vei a képviselő-testület-
nek. 

– Ha visszatekintesz az el-
múlt évre. Hogyan értékeld 
mindazt? 

– Először is engedjék meg, 
hogy boldog új évet kí�vánjak 
mindenkinek, erőben egész-
ségben. 2022 kiemelkedő 
volt Lovas történetében, hi-
szen soha ennyi pályázati 

forrást nem sikerült elnyerni, 
mint a tavalyi évben. Ennek 
eredményeként több beruhá-
zás is megvalósí�tásra került. 

– Mi várható ebben az év-
ben?

– Ezen az úton szeretnénk 
tovább menni 2023-ban is. 
Kis település lévén önerőből 
csak kis volumenű fejleszté-
seket tudunk megvalósí�tani, 
ezért célunk minél több pá-
lyázaton részt venni. 

Az idei költségvetést nagy-
ban meghatározzák a meg-
emelkedett rezsiköltségek, de 
bizakodó vagyok a jövőre néz-
ve. Rengeteg elképzelésünk 
és tervünk van, de talán a leg-
fontosabb a közvilágí�tás kor-
szerűsí�tése, ledesí�tése. Foly-
tatnánk útjaink felújí�tását, és 

fejlesztenénk a Millenniumi 
parkot, amit már a tavalyi év-
ben önerőből elkezdtünk. Be-
vételeink növelése és a költsé-
gek kompenzálása érdekében 
minimális adóemeléssel szá-
molunk. Az idei évben is sze-
retnénk megtartani minden 
önkormányzati rendezvényt, 
hiszen a nagy érdeklődés bi-
zonyí�tja, hogy van igény ezek-
re a közösségi eseményekre. 
Ö� sszességében nehéz év elé 
nézünk, de tudom, hogy közö-
sen, az itt élőkkel összefogva, 
ezeken a nehézségeken is túl 
fogunk jutni.

Szendi Péter

Változás a falugondnok személyében
Január elsejétől változott a falugond-

nok személye Lovason. Sárdi Máté 
polgármesteri kinevezése miatt nem 
láthatja el a falugondnoki teendőket a 
továbbiakban, í�gy meg kellett hirdet-
ni a falugondnoki állásra a pályázatot. 
Ö� sszesen 3 jelentkező volt az állásra. A 
képviselő- testület Kovács Károly helyi 
lakos személye mellett döntött, í�gy ja-
nuár elsejétől már ő látja el a további-
akban a falugondnoki szolgálatot. For-
duljanak hozzá bizalommal!

Pár gondolat a falugondnoki szol-
gálatról: A falugondnoki szolgáltatás 
célja az aprófalvak (és a külterületi 
lakott helyek) intézményhiányból ere-
dő települési hátrányainak enyhí�tése, 
az alapvető szükségletek kielégí�tését 
segí�tő szolgáltatásokhoz, közszolgál-
tatáshoz, egyes alapellátásokhoz való 

hozzájutás biztosí�tása. A falugondnoki 
szolgáltatás biztosí�tja a helyi adottsá-
gokhoz és sajátosságokhoz igazodó 
egyéni és közösségi szintű igények 
kielégí�tését is. A falugondnoki szol-
gáltatás körébe tartozó alapellátási 
feladatok: egyes szociális alapellátási 
feladatok biztosí�tása, egészségügyi 
ellátáshoz való hozzájutás biztosí�tása 
(gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre 
szállí�tás stb.), óvodáskorú, iskolás-
korú gyermekek intézménybe törté-
nő szállí�tása, egyéb gyermekszállí�tás 
(szakköri foglalkozás, úszás, nyelvok-
tatás, rendezvények stb.), a helyi szo-
ciális szükségletek, egyéb szolgáltatási 
igények, információk közvetí�tése az 
önkormányzat és a lakosság között. 
A falugondnoki szolgáltatás körébe 
tartozó egyéb szolgáltatási feladatok: 

művelődés, sport, szabadidős tevé-
kenység szervezése, segí�tése (szí�n-
ház, kirándulás, helyi rendezvények, 
könyvtári kölcsönzés stb.), lakossági 
szolgáltatások (bevásárlóutak szer-
vezése, háztartási gépek javí�tásának 
intézése, táp-, terménybeszerzés, kü-
lönféle ügyintézés stb.), közreműkö-
dés az önkormányzati feladatok meg-
oldásában (árubeszerzés önkormány-
zati intézmények részére, közhasznú 
munkások irányí�tása, tájékoztatás, 
információközvetí�tés), az egyéni és az 
önkormányzati hivatalos ügyek inté-
zésének segí�tése.

Kovács Károly falugondnok elér-
hetősége: 06-30/314-4615

Sárdi Máté polgármester elérhető-
sége: 06-30/324-4489
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Karácsonyi szentmisék Lovason
A Lovasi Római Katolikus Egyházközség hí�vő közössége 

2022. december 24-én este Jézus Krisztus, az Isten Fia szüle-
tésére emlékezett a XIII. századi Szűz Mária Szent Neve tisz-
teletére szentelt ősi Római Katolikus templomában. Az ünne-
pi szentmisét Főtisztelendő Szijártó László kerületi esperes, 
Balatonalmádi plébánosa, a Veszprémi Főegyházmegye Ka-
ritász igazgatója mutatta be. A szentmise végén a templom 
kertjében felállí�tott betlehemben elhelyezték a kis Jézus já-
szolban fekvő szobrát.

December 25-én Főtisztelendő Berkes Péter alsóörsi plé-
bános, mí�g 26-án, Szent István diakónus, a kereszténység 
első vértanújának emléknapján Főtisztelendő vitéz Ajtós 
József László c. prépost, esperes, ny. plébános mutatott be 
szentmisét. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
vitéz Pintér Kornél

A doni áttörésre emlékeztek
Lovason

Lovas Község Ö� nkormányzatának Képviselő-testülete Sárs-
di Máté polgármester vezetésével 2023. január 12-én koe-
szorúzással és gyertyagyújtással egybekötött néma megemg-
lékezést tartott a II. világháború lovasi hőseinek és áldozas-
tainak emlékművénél. 

80 esztendővel ezelőtt, 1943. január 12-én az ellenséges 
szovjet alakulatok áttörték a 2. Magyar Királyi Hadsereg 
arcvonalát, melynek során több lovasi katona is hősi halált 
halt, eltűnt, vagy fogságba esett, ahonnan azonban sohasem 
tértek haza szülőföldjükre. 

Tisztelet a Hősöknek!
Pintér Kornél

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom a Lovas községben épí�tménnyel rendelkező 
adózókat, hogy Lovas Község Ö� nkormányzat Képviselő-
testülete 2023.január 1-i állapotnak megfelelően az alábbi 
adórendeletet alkotta és hirdette ki:

Építményadó
Az adó évi mértéke: 900 Ft/m2 (hasznos alapterület alap-
ján)
Lakások esetében az adó mértéke: 600 Ft/m2

Ú� dülő, nyaló esetében az adó mértéke: 900 Ft/m2

Gazdasági épület esetében az adó mértéke: 900 Ft/m2

Garázs, gépjárműtároló esetében az adó mértéke: 600 Ft/m2

Ú� zem, műhely, csarnok, szerviz esetében az adó mértéke: 
600 Ft/m2

Idegenforgalmi adó
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 
500 Ft/fő/éj

Iparűzési adó
Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetén az adóalap 1,7 %-a

Báró Béla 
jegyző nevében és megbízásából

Buschné dr. Csomai Gabriella
aljegyző
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Lovas Falukarácsony 2022
December 23-án 17.00 

órai kezdettel mutattuk be 
a már hagyománnyá vált 
karácsonyi műsorunkat. 
Ez évben megkaptam a fel-
adatot -amelyet örömmel 
elfogadtam-, polgármester 
úr felkért, hogy állítsam 
össze az ünnepi műsort. 

Helyi gyerekekkel és egy 
meghí�vott vendéggel gya-
koroltunk, készültünk a 
nagy napra. Ú� gy gondo.-
lom, hogy minden sze-

replő kitett magáért, í�gy 
egy szép és emlékezetes 
előestéjét ünnepelhettünk 
szent karácsony napjának. 
Szeretném itt is Mindenkinek 
megköszönni, aki részt vett a 
műsor összeállí�tásában és 
bonyolí�tásában. Elsősorban 
is Városi Zsuzsannának kö-
szönöm, aki énekszámokkal 
lépett a közönség elé. Termé-
szetesen hálásan köszönöm 
a gyerekeknek, akik heteken 
keresztül gyakorolták a pró-

zai és a dalszövegeiket és lel-
kesen készültek a fellépésre.

A Falukarácsony műsor 
szereposztása az alábbi volt: 
Angyalok: Bécsi Boróka, 
Icsu Lujzika, Kiss Bianka, 
Pintér Villő, Csillag: Pintér 
Zselyke, Pásztorok: Icsu 
Nimród, Icsu Vince, Három 
királyok: Benedek Dénes, 
Kovács Dániel, Márffy Pál, 
Mária: Benedek Janka, Jó-
zsef: Kiss Benjamin, Énekes: 
Városi Zsuzsanna.

Köszönöm szépen a hang-
technikai segí�tséget Poór 
Barnabásnak! Valamint 
végül, de semmiképpen nem 
utolsó sorban köszönöm 
szépen Sárdi Máté polgár-
mesternek a sok-sok segí�t-
séget! Közös és szép együtt-
működés volt, ami szí�vet 
melengető érzés a szeretet 
ünnepén!

Köszönöm szépen!

Király Anita

Kedves Lovasi állandó lakosok,
nyaralótulajdonosok és Lovast szerető emberek!

2022. február 20-án létrejött Lovas Község Ö� nkormányzatá-
nak hivatalos Facebook oldala, Lovas község hí�rei cí�mmel. Itt in-
formációt kap a testületi ülésekről, rendezvényekről, a települést 
érintő hí�rekről. Kövesse az oldalt, hogy minél több információ el-
jusson Lovasról. Kevesebb, mint egy év alatt már több mint ezer 
ember követi az oldalt. 

Arra szeretném kérni Ö� nöket, hogy küldjenek mostani, eset -
leg régi fotókat a Balaton ékszerdobozáról Lovasról. Ezeket a 
képeket felteszem az oldalra, természetesen megjelölve annak a 
személynek a nevével, aki a fotókat küldte. Ö� römmel látom, hogy 
jónéhány megosztottak régi fotókat a „Lovason” Facebook cso -
portban. A szendipeti@gmail.com e-mail cí�mre legyenek szí�ve-
sek néhányat elküldeni, kiegészí�tve egy kis történettel, néhány 
mondattal, hogy a Lovasi Hí�rekben is megjelentessük ezeket.

Köszönöm szépen, üdvözlettel: 
Szendi Péter 

Lovas az 50-es évekből, poros kis főutcájával.
Forrás: Öcsi Kornélia.

A Magyar Vidék Országos 56-os 
Szervezet tisztelettel meghívja Önt 

és szeretteit

a Kommunista Diktatúrák
Áldozatainak Emléknapja 

    alkalmából rendezett lovasi 
megemlékezésekre 

2023. február 25-én (szombaton) 
10.00 órára 

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

A megemlékezés rendje:
10.00 Himnusz

 
   A megjelenteket köszönti:

vitéz Pintér Kornél 
Magyar Vidék Országos 56-os 

Szervezet
országos elnöke

Emlékezik:
Kovács Mária Györgyi unoka

Koszorúzás Lovasi Jenő (1911-1956) 
    magyar királyi főhadnagy, 

 az 1956-os Lovasi Nemzeti Forra-
dalmi Bizottság 

         egykori elnökének emléktáb-
lájánál 

A program folytatásaként
a megemlékezés

résztvevői átvonulnak az egykori 
Varjas-házhoz

Emlékezik:
Dr. Varjas Géza

ny. egyetemi magántanár, 
a fizikai tudományok kandidátusa,

unoka

Koszorúzás
Varjas Géza  (1880-1952) 

  a kommunista diktatúra
áldozatává vált 

     lovasi nagygazda
emléktáblájánál

 
Szózat

A megemlékezés végén szerény 
szeretetvendégségre

hívjuk és várjuk Önöket
a Faluházba.

Parkolás a Faluház udvarán
lehetséges.

Koszorúzási szándékot
a 70/256-5324-es számon,

vagy a
magyarvidek56@externet.hu

elektronikus levélcímen
2023. február 23-ig

bejelenteni szíveskedjenek.
 

A program megvalósulását
az alábbi támogatók tették lehetővé:
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Egyesületi hírek
Tisztelt olvasó! Engedje meg, hogy az új év eljövetelével 

ismertessem Egyesületünk 2022-es évi munkáját és felvá-
zoljam a 2023-ban megvalósítani kívánt terveinket is.

Először is nagyon szépen köszönöm az egyesület tagjainak, 
hogy önkéntes munkájukat mindig odaadóan és a falu érdeke-
it szem előtt tartva végzik. Minden évben azon munkálkodnak, 
hogy minőségben és élményben mindenkinek egyaránt elérhe-
tő programokat szervezzenek.

2022-ben az Egyesületünk próbált újult erővel megindulni, 
magunk mögött hagyva a Covid okozta sokkot és megszakí�tást, 
ezért pár újdonsággal megfűszerezve (Föld Napja Quiznap, 
Falusi Májusfa állítás) igyekeztünk megtartani a látogatottabb 
programjainkat. (Húsvéti játszóház és tojáskeresés, nyári 
Családi nyárbúcsúztató vetélkedőkkel és játékokkal). Ré-
szesei voltunk az önkormányzatunkkal közösen megtartott 
eseményeknek (Mindenszentek előtti kézműveskedés, Ad-
venti készülődés) ezzel is erősí�tve a jó kapcsolatot közöttünk. 
Figyeltünk a környezetünkre az illegálisan elhelyezett falubeli 
hulladékok összeszedésével. Ezen felül szintén közösen az ön-
kormányzattal, rendeztünk egy adománygyűjtést a temetőben 
leomlott kőkereszt újjáépí�tésére.

2023-ban is szeretnénk tevékenyen részt venni a falu közös-
ségi életében és szí�nvonalas programok szervezésében. Terve-
ink között szerepel, a Húsvéti játszóház megtartása, újabb Má-
jusfa állí�tása és kitáncolása, Játékos nyári program, Ö� szi kézmű-
ves foglalkozások, és a kedvelt Adventi készülődés.

Természetesen most is, mint mindig nyitottak vagyunk az 
épí�tő kritikákra, ötletekre, javaslatokra, hogy mivel tehetnénk 
településünket még vonzóbbá mind az itt élőknek, mind az ide-
látogatóknak. Szeretném még megemlí�teni, hogy Egyesületünk 
szeretettel vár mindenkit, aki a szabad idejéből egy keveset 
feláldozna a falu és a közösségi élet épí�tésére. Ahhoz hogy épí�-
teni tudjunk, segí�tő kezekre is szükségünk van. Egyesületünk 
továbbra is kizárólag önkéntes alapon, a falu egész lakosságá-
nak szervez rendezvényeket és végez önkéntes tevékenységet. 
Köszönetünket szeretnénk még kifejezni anyagi és erkölcsi tá-
mogatóinknak. Továbbra is igyekezni fogunk hasznos célokra 
felhasználni a támogatásukat.

Adószámunk: 19384878-1-19
Bankszámlaszámunk:

K&H Bank 10401220-50515753-55781009. 
Vellai János,  elnök

Malomvölgy Nyugdíjas Klub 2022. évi beszámolója
A 2022. év első része a 

covid utáni visszarendező-
déssel indult. Hál’ Istennek 
a vírus alább hagyott így 
korlátozások nélkül szer-
vezhettünk magunknak a 
programokat. 

Ebben az évben is folytattuk 
a megszokott, kéthetenkénti 
klubfoglalkozásainkat. Ezeken 
a napokon kellemes beszél-
getéssel és kis vendéglátással 
köszöntjük egymást. Minden 
alkalommal megemlékezünk 
a tagok születés- és névnapjá-
ról is.

2022-ben is sok közös prog-
ramon vettünk részt. Nyáron 
a buszos kirándulásunk ke-
retében Komáromba látogatK-
tunk, ahol megtekintettük az 
erődöket és az erőd melletti 
étteremben fogyasztottuk el 
az ebédet. Szép időben, kelle-
mes napot töltöttünk el ezen 
a programon. Az év során 
több pincészetbe is meghí�vást 
kaptunk, melyeknek örömmel 

tettünk eleget. Kácsor Zoltán 
és felesége -2021ben és -2022
ben is vendégül látott minket 
pincéjükben. A Sarok Borozó-
ba is két alkalommal kaptunk 
meghí�vást. Ebben az évben is 
ellátogattunk a balatonfüredi 
borhetek rendezvényére, au-
tóbusszal.

Aztán az ősz is bővelkedett 
szép programokban. Október 
hónapban a nyugdí�jas klub 
tagjait én láttam vendégül a 
szüreten. Novemberben bu-

szos kirándulás keretében, egy 
kellemes napot tölthettünk el 
a Mesteri Termálfürdőben. Ez 
évben is részt vettünk a Márton 
Napi programon a faluházban, 
ahol megtáncoltattuk a hölgye-
ket. Lovas Község Ö� nkormány-
zata jóvoltából egy nagyon 
szí�nvonalas idősek napi prog-
ramon vehettünk részt, ahol 
vacsorával és operett műsorral 
kedveskedtek nekünk.

Ezúttal is szeretnénk meg-
köszönni az Ö� nkormányzat 

támogatását, amelyekkel az 
utazásainkat teszik lehető-
vé. Továbbra is várjuk azokat 
a lovasi nyugdí�jasokat, akik 
szeretnének a Malomvölgy 
Nyugdí�jas Klub tagjainak so-
rába belépni és részt venni a 
rendezvényeinken. Reméljük, 
hogy a 2023. év is tartogat 
számunkra sok-sok izgalmas, 
szép eseményt.

Dienes Károly
Malomvölgy Nyugdíjas 

Klub vezető
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A KÖ� NYVTA� R E� S TELEHA� Z
NYITVATARTA� SI RENDJE:

kedd: 8.00 – 16.00
szerda: 17.00 – 19.00
péntek: 8.00 – 12.00

A könyvtár elérhetőségei:
Telefonon csak nyitvatartási 

időben:
06-87/575-083

valamint:
konyvtar@lovas.hu

e-mail cí�men.

A közösségi Szí�ntér
nyitvatartása téli időszakban

csak rendezvény idején
elérhető.

Király Anita
közművelődési munkatárs,

könyvtáros
konyvtar@lovas.hu

csemperagasztók   szigetelések 
vakolatok   fugázók   szilikonok

Nyitvatartás:

H-P: 7:00 - 16:30

Címünk: 
Alsóörs 8226 Füredi utca 64. 
a 71-es út mellett

www.eppo.hu

+  3 6  3 0  2 4 5  4 3 8 1

eppobalatonkft@gmail.com

eppobalatonkft

BURKOLÓ ANYAGOK TÁRHÁZA
BALATON KFT.

Tavaszi melegben rendeztek újévi
forraltbor-főző versenyt Lovason

Lovas Önkormányzatá-
nak csapata nyerte a ha-
gyományos újévi forralt-
bor-főző versenyt, ame-
lyen 11 társaság állt rajt-
hoz vasárnap.

Sárdi Máté polgármester 
kérdésünkre elmondta, az új-
évi köszöntő és forraltbor-fő-
ző verseny két évtizedes múlt-

ra tekint vissza. – Szerencsére 
most is nagyon sok csapat gon-
dolta úgy, hogy megméretteti 
magát a versenyen – mondta a 
településvezető. – Az időjárás 
nem biztos, hogy optimális egy 
ilyen versenyre, hiszen 15 Cel-
sius-fok van, de talán a jó idő 
még több embert fog kicsalo-
gatni a rendezvényre.

Kérdésünkre, hogy mit vár 
2023-tól, í�gy felelt: – Az el-
múlt két évre visszatekintve 
bizakodó vagyok és jó esz-
tendőt várok – mondta Sárdi 
Máté. – Reménykedem benne, 
hogy a háború befejeződik, és 
a Covid is elmúlik, és minél 
előbb visszazökkenhetünk 
a régi kerékvágásba. Ha így 
lesz, településünk is tudja 
folytatni a megkezdett fejlő-
dést.

Az idei év kapcsán meg-
tudtuk azt is, hogy a rezsiár-
emelkedések ellenére az ön-
kormányzati rendezvényei-
ket továbbra is megtartják, 
ám pluszeseményeket nem 
terveznek. E� s hogy szereti-e 
a forralt bort Lovas polgár-
mestere? - Természetesen 
igen, ám, akkor esik jól, ha hi-

deg, hűvösebb idő van – tette 
hozzá.

Az eredmények? A ver-
senyre nemcsak helyi csapa-
tok neveztek, hiszen voltak 
Csopakról is, és olyan csapat 
is, amelynek tagjai budapes-
ti lakosok, de nyaralótulaj-
donosok a faluban. Végül 11 
csapat nevezett a 2023-as 
lovasi forraltbor-főző via-
dalra, amit Lovas Ö� nkor-
mányzatának csapata nyert, 
második Csikász József lett, 
mí�g a bronzot a Patent gár-
dája érdemelte ki. Boncföldi 
András – aki vörösborból 
készí�tette a nedűt – közön-
ségdí�jas lett.

Juhász-Léhi István (Napló)
Fotó: Nagy Lajos (Napló)
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Fánk variációk
Farsangi időszakban mi mást is 

süthetnénk, ha nem fánkot. Kettő 
recepttel készültem, az egyik a 
hagyományos szalagos fánk. A 
másik semmiképpen nem nevez-
hető hagyományosnak, de mivel 
a farsang tréfálkozásról, bolon-
dozásról, jókedvről szól, ezért 
mertem megengedni magamnak 
az „Apácafingocska” elnevezésű 
fánk kipróbálását és bemutatá-
sát. Mielőtt bárkit is megbotrán-
koztatnék, így hívják a világon 
mindenütt, ahol ismerik. Egy 
rövid múltba tekintés a fánk ere-
detével kapcsolatban: A legenda 
szerint a Marmoutier apátságban 
született, a franciaországi Tours 
városában. Az apátság hí�res volt 
a konyhájáról és a püspök éppen 
a kolostor védőszentjének, Szent 
Mártonnak a köpenyét akarta 
megáldani, amikor elhaladva a 
konyha előtt iszonyú pukkaná-
sokra lettek figyelmesek. A népes 
gyülekezet megrökönyödve me-
redt a tűzhely mellett álló szent-
életű A� gnes nővérre, aki elvörö-
södött és zavarában újabb tész-
tagolyókat ejtett a kezében lévő 
kanálból a forró olajba. A püspök 
elnevette magát és nevet adott 
a süteménynek: paix-de-nonne 

(apácabéke). Igen ám, de ez ki-
ejtve í�gy is érthető: „pedönon”. Az 
meg ugye apácafingocskát jelent. 
Magyarországon Simai Kristóf 
1795-ben megjelent szakács-
könyvében emlí�tődik először, 
igaz itt már finomí�tottak az elne-
vezésén apácakalácsra.

Hozzávalók: 4 ek. cukor, 200 
ml tej, 30 ml narancslé, 120 g vaj, 
160 g liszt, 4 egész tojás, olaj a 
sütéshez.

A tésztához a cukrot, a tejet, a 
vajat és a narancslevet felforral-
juk, majd hozzáadjuk a lisztet, 
és addig pirí�tjuk, amí�g a tészta 
el nem válik az edény falától. 
A masszát kivesszük egy tálba, 
majd egy elektromos habverő-
vel elkezdjük keverni, és amikor 
már nem forró, egyesével bele-
dolgozzuk a tojásokat. Sűrű, fé-
nyes tésztamasszát kell kapnunk. 
Forró, kb. 170-180 fokos olajba 
kis darabokat szaggatunk belőle 
2 kanál segí�tségével (nagyjából 
1/3 kanálnyi mennyiségeket), 
és aranybarnára sütjük, néha 
megkavarva, forgatgatva.  A véga-
eredmény nem hazudtolja meg 
önmagát, éppolyan légiesen 
könnyed, ahogy a neve is sugallja. 
Porcukorral meghintjük és 

lekvárral vagy vaní�liakrémmel 
kí�náljuk.

Szalagos fánk
Hozzávalók: 60 dkg finom-

liszt, 3 dkg élesztő, kb. 3-3,5 dl 
langyos tej, 4 ek. cukor, 4 tojás 
sárgája, 0,5 dl rum, 1 csipet só, 1 
narancs v. citrom reszelt héja, 8 
dkg olv. vaj.

Felfuttatom az élesztőt egy 
kevés langyos tejben. A ma-
radék tejjel és a többi hozzá-
valóból lágy, hólyagos tésztát 
dagasztok, az olvasztott vajat 
csak a legvégén adom hozzá. 
Kiolajozott kelesztőtálban dup-
lájára kelesztem, majd lisztezett 
deszkára borí�tom. Kinyújtom jó 
ujjnyi vastagra. Fánkszaggatóval 
kiszaggatom, ennek hí�ján egy 
pohár is megteszi, majd egy ab-
rosszal letakarom az egészet. Fél 

órát kelesztem.
Ölajat melegí�tek kb. 170 fokra 

egy nagyobb lábasban úgy, hogy 
3-4 cm magasan álljon benne. A 
fánkokat úgy teszem bele, hogy 
a felső felük kerüljön először az 
olajba, az ujjammal benyomom 
a közepüket. Egyszerre csak 3-4 
darabot, amennyi kényelmesen 
elfér. Fedővel letakarva kb. más-
fél percig sütöm, majd megfordí�-
tom őket, és fedő nélkül is másfél 
percig. Az olaj jó meleg legyen, 
de ne túl forró, mert akkor csak 
kí�vülről ég meg, a közepe nyers 
marad, ha nem elég meleg, akkor 
megszí�vja magát olajjal.

A receptet elkészí�tettem, min-
denkinek ajánlom, jó étvágyat 
kí�vánok!

(Fehérné Kiszlinger Anett
Fotó: Fehérné Kiszlinger Anett)
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