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A támogatókat, segítőket, 
önkénteseket, egyesülete-
ket augusztus 29-re hívtuk 
össze, hogy megköszönjük 
nekik áldozatos munkáju-
kat, melyet a Lovasi Napok 
sikeréért tettek. 

Nehéz volt kiválasztani az 
időpontot, mikor lenne jó 
megtartani ezt a megköszönő 
estet. Végül az iskolakezdés 
és a szüret miatt tettük erre az 
időpontra, mely most mun-
kanap volt. Ennek ellenére 
sokan el tudtak jönni a ren-
dezvényre.
Nem készültünk műsorral, 

dínomdánommal, csak sze-
rettük volna, hogy a csapat jót 
beszélgessen. Polgármester úr 

és a Lovas Jövőjéért Egyesület 
elnöke Hull Zita osztotta meg 
velünk néhány gondolatát a 

lezajlott rendezvénnyel kap-
csolatban. Megnéztük a leg-
jobb fotókból készült diavetí-
tést, majd az egyesület egyik 
tagja,  Nesztinger Péter és csa-
ládja főzte meg a vendégek ré-
szére a gerslivel tálalt pörköl-
tet, melyet beszélgetés mellett 
jóízűen elfogyasztottunk . 
Köszönjük nekik a fára-
dozásukat, felajánlásukat, 
Gerbelné Magdi néninek a 
finom pogácsákat és a boros 
gazdáknak a finom borokat!
Remélem jövőre is találko-
zunk a rendezvényen min-
denkivel!

Nagy Tünde

Lovasi Napok megköszönő estje

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!

Ha úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást 
végző szerv alapvető jogaikkal összefüggésben visszásságot, 
sérelmet okozott Önöknek, kérhetik az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosának segítségét. panaszaik továbbításához a 
biztos kérésére gyűjtőládák állnak a rendelkezésükre a következő 
helyszíneken:

– Ajka Város Polgármesteri Hivatala  8400 Ajka, Szabadság 
tér 12.

– Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatala 8220 
Balatonalmádi, Széchenyi u. 1.

– Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala  8230 
Balatonfüred, Szent István tér 1.

– Devecser Város Polgármesteri Hivatala 8461 Devecser, 
Petőfi Sándor tér 1.

– Pápa Város Polgármesteri Hivatala  8500 Pápa, Fő u. 12.
– Sümeg Város Polgármesteri Hivatala  8330 Sümeg, Béke tér 

7.
– Tapolca Város Polgármesteri Hivatala  8300 Tapolca, Hősök 

tere 15.
– Várpalota Város Polgármesteri Hivatala  8100 Várpalota, 

Gárdonyi Géza u. 39.
– Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  8200 

Veszprém, Óváros tér 9.
– Zirc Város Polgármesteri Hivatala  8420 Zirc, Március 15. 

tér 1.

A panaszládákba 2009. október 1-től 2009. október 31-ig 
dobhatják be leveleiket, lehetőleg csatolva a panasszal kapcsolatos 
iratok fénymásolatait.

Beadványukat 2009. október 31-ig postán is elküldhetik az 
Országgyűlési Biztos Hivatalához (1051. Budapest, Nádor u. 22.), 
vagy e-mailben is továbbíthatják azt a panasz@obh.hu címre.

Panaszaikat a biztos kivizsgálja, illetve – amennyiben nem 
tartoznának a hatáskörébe – továbbítja az illetékes hatóságnak. 
Az esetleg szükséges meghallgatás időpontjáról írásbeli értesítést 
küldünk.

Hatáskör hiányában az országgyűlési biztos nem tud 
segítségükre lenni, akkor ha

- az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló 
közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket,

- az ügy 1989. október 23-a előtt indult,
- jogerős határozatát egy évnél régebben hozta meg a 

hatóság,
- az ügy elbírálása ügyészi és bírósági hatáskörbe tartozik.

Prof. Dr. Szabó Máté s.k.
az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa

AZ ÁLLAMPOLGÁRI  JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK FELHÍVÁSA
VESZPRÉM MEGYE POLGÁRAIHOZ
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Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Szendi Péter

Tel.: 06 30 530 3466
E-mail: szendi.peter@upcmail.hu

Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat u. 31.,
Tel./fax: 88 429 936, e-mail: viza.studio@chello.hu

Hirdessen a Lovas Hírekben

Hirdetési díjak
1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Szeptember első hétvégéjén tartotta testvértelepülésünk, 
Nyitrageszte a hagyományos falunapját. Augusztusban kértük 
meg a lovasiakat, segítsenek abban, hogy minél sokszínűbb 
programot tudjunk vinni hozzájuk és lehetőség szerint 
minél többen menjünk el, hiszen eddig leginkább ők hoztak 
programokat  a Lovasi Napokra.

Sokan megmozdultak a kezdeményezésre, mely jóleső érzéssel 
töltött el minket és testvértelepülésünket is. Az általunk kínált 
programok közül végül ők azt választották, hogy lehetőség szerint 
több csapattal vegyünk részt a főzőversenyen, szervezzünk és 
bonyolítsunk le egy borfelismerő versenyt. Ezenkívül  jelezték, 
hogy Kolti Helga színművész műsorát is nagy örömmel fogadnák.
Szeptember 5- én szombaton reggel indultunk útra a Faluház elől. 
Az út hosszú volt, így jót beszélgethettünk, és ugye jó társaságban 
röpül az idő. Voltak, akik már  pénteken elindultak és az egész 
hétvégét ott töltötték. Nagy örömmel és szeretettel fogadtak 
bennünket a településen. Megtekintettük a szép vadász kiállítást, 
majd a három főző csapatunk előkészült a főzéshez.
Délutánra már 11 csapat főzött a falu központjában kiépített 
füves terepen. Jó hangulatban, ismerkedéssel, beszélgetéssel telt 
az idő. Sajnos az idő elég szeles volt egész nap, de délutánra kissé 
elcsitult. 18 órakor került sor a borfelismerő versenyre, melyre 
sok lelkes borkedvelő nevezett.
Estére benépesült a falu központja mulatni vágyó fiatalokkal, 
idősekkel, és elkészültek a finom gulyások. Cigányzenével és 
utcabállal telt az est további része.

Úgy gondolom, - a rendezvényre látogatott lovasiak nevében is 
mondhatom - hogy jól éreztük magunkat ott és vendéglátóink is 
nagyon örültek neki, hogy ellátogattunk hozzájuk.
Köszönjük mindenkinek, aki ötleteivel, műsorával, ajándékaival, 
főzésével hozzájárult a testvérkapcsolatunk ápolásához!

Nagy Tünde

Testvértelepülésünkön jártunk

Mandulás Isler
A 11. Lovasi Napok sütemény versenyén sütemény ka-
tegóriában Péjóné Erzsi néni mandulás islere lett a III. 
helyezett.
Hozzávalók: 20dkg liszt, 20 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 20 
dkg mandula és 2 db tojás sárgája.
A hozzávalókat összegyúrjuk és 1 órát a hűtőbe pihen-
tetjük. A tésztát pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk. Lassú 
tűzön kisütjük, lekvárral összeragasztjuk. Olvasztott cso-
kiba mártjuk és míg a csoki meg nem köt, a tetejére man-
dulát teszünk.
Jó étvágyat!

FELHÍVÁS!
A 2010. évi Mandula Ünnepre egy kiállítást tervezünk. 
A falu hagyományait, tárgyi emlékeit (főzőeszközök, 
mezőgazdasági eszközök stb.) gyűjtenénk össze, 
valamint a településről, itt élő családokról is várnánk régi 
fotókat. Kérjük jelezzék, ha ilyen emlékekkel, fotókkal 
rendelkeznek! Telefon: 87/575-083 vagy a konyvtar@
lovas.koznet.hu illetve személyesen  a Teleház nyitva tartási 
idejében.

kedd: 14.00-18.00; szerda: 14.00-18.00; csütörtök: 14.00-
18.00; péntek: 12.00-16.00; szombat: 8.00-12.00;  vasárnap: 
szünnap; hétfő: szünnap
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Szeretettel várom októbertől a táncolni vágyó lányokat, asszonyokat! 

Kezdő hastánctanfolyam indul Lovason, a Faluházban, (Fő u. 8.), 
2009. október 12-én (hétfő)
17:30-19:00 óráig

Az első alkalom ingyenes bemutató óra lesz, ahol beszélek a hastáncról, bemuta-
tunk néhány koreográfiát, és lehetőség lesz pár mozdulatot is kipróbálni.

Táncoktató: Papp Judit
Ár: 1000 Ft/fő/alkalom
5 alkalmas bérlet váltható, amely a váltástól számított 6 hétig használható fel, nem 
személyhez kötött, szabadon átruházható!
Ár: 4000 Ft 

Jelentkezni:
a 70/339-2006 (Papp Judit),
yildizcsillag@citromail.hu e-mail címen, vagy a helyszínen lehet!
www.yildiz.mlap.hu
Csatlakozni a kezdéstől számított 1 hónapig lehet!

Már tavaly bevezetésre 
került az „Iskola rendőre” 
program, amely ebben az 
évben teljesedik ki a Rend-
őrkapitányság területén.

A program tulajdonkép-
pen a rendőri munkának 
az általános iskolákban 
folytatott bűn- és baleset-
megelőzési tevékenységét 
fogja össze. Minden iskolá-
nak van egy kapcsolattartó 
rendőre, aki az iskola és a 
Rendőrkapitányság között 
épít ki szoros kapcsolatot. 
Rendszeresen megjelenik 
az intézményben, részt vesz 
a különböző hivatalos és 
szabadidős programokon, 
igény esetén fogadóórát, 
szülői értekezletet tart, tá-
jékoztatást a pedagógusok-
nak. Általa az iskola jelez-
heti a mindennapi élettel 
kapcsolatban felmerülő 
olyan problémákat, észre-
vételeket, amelyek a Rend-
őrség tevékenységéhez kap-
csolódnak, illetve kérhetik a 

rendőri munkához kötődő 
felvilágosító előadások tar-
tását. Az iskolákon keresz-
tül a szülők észrevételeit is 
szívesen vesszük. Ezt a kap-
csolattartó tevékenységet ál-
talában a települések körzeti 
megbízottai végzik, a meg-
előzési előadó koordinálja, 
segítséget nyújt, illetve ak-
tívan részt vesz az előadá-
sok tartásában, programok 
szervezésében.

Az iskolakezdéssel kap-
csolatosan fontos feladat 
még az intézmény környé-
kének felmérése, közlekedés 
biztonsági szempontból, és 
a szükséges intézkedések 
megtétele, az esetleges vál-
tozások tükrében. De nem 
csak a rendőröknek kell 
odafigyelni az utcán közle-
kedő gyermekekre, hanem 
minden közlekedő félnek. 
Gyermekeink biztonságáért 
mindnyájan felelősek va-
gyunk gyalog, kerékpáron, 
gépkocsiban, tömegköz-

lekedési járműveken egy-
aránt.

A jogszabályi változások-
ról az előző hónapban már 
tájékoztattam Önöket. A 
szabálysértések közül né-
hány átkerült a közigazgatá-
si eljárások közé: biztonsági 
öv használata nélküli vezetés 
és utazás, mobiltelefon kéz-
ben tartása vezetés közben, 
gyermekbiztonsági rendszer 
használatának elmulasztása, 
motorkerékpár bukósisak 
használatának elmulasztása 
(vezető, utas).

A közigazgatási bírsággal 
így már nem csak a sebes-
ség túllépését büntetik. Mi 
rendőrök nagyon jól tudjuk, 
hogy a közigazgatási bírság 
összegei a magasabb bün-
tetési tételek közé tartoz-
nak. A jogszabályok azon-
ban nem teszik lehetővé a 
szabálysértési eljárás során 
gyakorolható méltányosság 
alkalmazását. A kategóriák 
adottak!

Ebben az évben csökkent a 
balesetek száma a Rendőrka-
pitányság területén. Legtöbb 
az anyagi kárral járó baleset, 
több a könnyű sérüléssel 
járó, és volt egy halálos bal-
eset is. A motorkerékpár ve-
zetője nem az útviszonyok-
nak megfelelően vezette 
járművét. A gyorshajtás még 
most is vezető helyen van a 
baleseti okok között, de talán 
a szigorú bírságolás hatásá-
nak is betudható a balesetek 
számának csökkenése.

A közlekedési balesetekkel 
kapcsolatban említésre mél-
tó az ittas vezetők számának 
csökkenése, ami talán ma-
gyarázható a zéró toleranciá-
val, vagyis azzal, hogy a rend-
őri intézkedés során azonnal 
el kell venni a vezetői enge-
délyt, abban az esetben, ha a 
jármű (kerékpár is) vezetője 
előzőleg alkoholt fogyasztott. 
Erre szüret idején különösen 
tanácsos odafigyelni! 

Stanka Mária r. szds.

Mit hozott az ősz
a rendőri munkában?

Jóga Lovason
Kezdõ jóga tanfolyam 

indult
szeptember 16-tól 

szerdánként 17 órától 
18.30-ig.

Ár: 800 Ft/alkalom 

Helyszín: Lovas Faluház

Vezeti: Koroknyai Tamás 
szabadidõ és sportedzõ

Tel: 70/535-68-04

Szeretettel várunk 
mindenkit!

HASTÁNC TANFOLYAM
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A 2009-es év már a harmadik 
volt, amikor a Nagy Gyula 
Művészeti Alapítvány kiál-
lításokat, koncerteket, iro-
dalmi műsorokat szervezett 
Lovason.

Az első kiállításra a Mandula-
ünnepkor került sor: Kapros 
Kósa Edit textilművész, Vona-
lak játéka címmel. A kiállítást 
megnyitotta Gopcsa Katalin 
művészettörténész. „Lelkem 
mélyéből fakadó színárnyalat-
okból egybeálmodott színfo-
nalakkal – a fény és az árnyék 
örök párbeszédeinek eme örök 
csodáival – vagy csak a vona-
lak puszta játékával szeretném 
megérinteni az embereket; 
gondolatokat és érzelmeket 
ébreszteni a lelkekben termé-
szetes, puha és meleg festett 
gyapjúkompozícióim láttán. A 
szövés, főleg a gobelin egészen 
közel áll hozzám, annyira a 
magaménak érzem ezt a techni-
kát, akár ha rám szabták volna. 
Szinte kínálja magát: emitt mit 
tegyek, amott hogy csináljam 
Úgy feslik ki magából folyama-
tosan a mű, mint egy magával 
ragadó dallam”. (Kapros Kósa 
Edit). Utána  Balatonfüred ve-
gyes karának tavaszi koncertjét 
hallhattuk, Pileczky Erzsébet 
vezényletével.
A Lovasi Napok alkalmából 
Kovács Endre fotóművész 
Homo Ludens és Vörös sír-
kövek című kiállítását tekint-
hették meg az érdeklődők. A 
tárlatot Tímár Péter nyitotta 
meg, a Fotóművészet című 
folyóirat főszerkesztője, hang-
szeren közreműködött Tarczy 
István. „Nehéz lenne Kovács 
Endre munkásságát szűk hatá-
rok közé besorolni. A géppel ké-
szített majd festéssel, „beleavat-
kozással” létrehozható egyedi, 
saját világát kifejező polaroid 
képek alkotása és a mai életének 
környezetét alkotó Balaton-fel-
vidéki táj képei, mint témák, 
egyaránt érdeklik. Ifjúkorának 
fontos időszakai alatt (ma-

gyar avantgárd mozgalmak) 
nemcsak szemlélete alakult, 
de a fotografálás műhelyeiben, 
a művészeti folyóiratoknál és 
könyvkiadóknál a mesterség 
magas-iskoláját is kijárhatta, 
amelyet mintegy kiteljesítettek 

genfi felsőfokú tanulmányai. 
A Svájcban, Franciaországban 
végzett filmkészítői munkás-
sága, az egyéni képalkotás és 
műtárgyfotózás terén kifejtett 
tevékenysége egy hallatlanul 
gazdag alkotói pálya egyes ál-
lomásai voltak. Legújabb képei 
újabb, izgalmas világokat fedez-
tetnek fel számunkra is, olyat, 
amik körülvesznek bennünket, 
és olyat is, amelyek talán csak 
képzeletben léteznek”. (Gopcsa 
Katalin)
Szintén a Lovasi Napokon ke-
rült sor egy irodalmi délután-
ra. A Krúdy Gyula Irodalmi 
Kör tagjai közül bemutatko-
zott Dedik János író, Zászlós 
Levente, költő, műfordító, P. 
Tófeji Valéria, író, költő, a Pá-
pai Kristály újság alapítója és 
főszerkesztője, Kanizsa József 
író, költő, a Krúdy Kör titkára, 
a Magyar Kultúra Lovagja, Ki-
rály Lajos író, költő, műfordító, 
a Krúdy Kör elnöke, a Magyar 
Kultúra Lovagja. Az est házi-
gazdája Dömök Elíz volt, aki a 
Balatoni Kristály újságot alapí-
totta és megszűnéséig főszer-
kesztője volt Alsóörsön.

Augusztus 15.-én nyílt Elfi 
Arndt: Berlin, a Balaton vará-
zsa című akvarell kiállítása. Elfi 
Arndt, mint nyugdíjas óvó-
nő, és amatőr festő már több 
mint egy évtizede tölt nyaran-
ta több hetet Alsóörsön, és a 

környéket járva szép vízfest-
ményein szinte a környék ösz-
szes szépségét elénk tárja, Ti-
hanytól Paloznakon, Lovason 
át Felsőörsig. A Lovasi Búcsú 
alkalmából nagy megtisztel-
tetés volt a Nagy Gyula Mű-
vészeti Alapítványnak, hogy 
bemutathatta a még mindig 
aktív 92 éves szobrászművész 
Veszely Jelena műveit, Szob-
rok, akvarellek címmel. A ki-
állítást megnyitotta K. Pintér 
Tamás építész, a művésszel 
Gopcsa Katalin művészettörté-
nész beszélgetett. „Életszeretet, 
vitalitás, dinamizmus. Ha csak 
három szóval kellene jellemez-
ni  Veszely Jelena munkásságát, 
úgy vélem, ez a három szó lenne 
az. Ha több lehetőség is lenne, 
ennek a három szónak jelentését 
lehetne tovább kifejteni, árnyal-
ni és az adott életműre alkal-
mazni:  és az életszeretet akkor 
is első helyen kell, hogy álljon: 
hitelesíti ezt a szobrász több,  
mint kilenc évtizedes élete. Hi-
telesítik ezt kisplasztikai művei, 
húsznál több köztéren, középü-
letben megvalósult alkotása, 
festményei, rajzai, akvarelljei. 

Az erőteljes vitalitás is jellemző-
je műveinek: egy sajátos ritmus, 
szobrait belülről feszítő energia. 
Műveinek  dinamizmusa követ-
kezik a figuráit alkotó mélye-
dések és domborulatok ritmu-
sából, a statikus és dinamikus 
ellentétpárok alkalmazásából. 
A huszadik század szobrászatá-
nak nagy alakja, Henry Moore 
azt vallotta: művésznek lenni 
annyi, mint hinni az életben. 
Veszely Jelena ízig-vérig mű-
vész”. (Gopcsa Katalin).
A megnyitó után került sor egy 
újabb irodalmi estre, a Szabol-
csi Írótábor tagjainak bemutat-
kozására. Madár János költő, 
a Magyar Írószövetség tagja, 
a Rím Könyvkiadó vezetője, 
Hanácsek Erzsébet költő és Dr. 
Radics András, aki hegedűn 
közreműködött. Az est házi-
asszonya Dömök Elíz volt.
Hagyományainkhoz híven 
október 30.-án délután 4 óra-
kor kerül megrendezésre a 
Gyertyaláng  című irodalmi 
műsor, Villányi Edit művei-
ből. Zenél Decsiné Kiss Márta. 
Előtte Balla Ferenc kiállításá-
nak megnyitója lesz. Az Óév 
Búcsúztatókor december 23.-
án a betlehemes műsor előtt 
a már szintén hagyományos 
kézimunka kiállítás, és egy ösz-
szeállítást láthatnak karácsonyi 
képeslapokból.
Szeretettel várunk mindenkitől 
kézimunkát, képeslapot, és öt-
leteket, mit is szeretnénk még 
a Galériában látni. A Lovas Jö-
vőjéért Egyesület megalakulá-
sától részt veszünk a civil szer-
vezet munkájában, mint tagok. 
Ebben az évben a Nagy Gyula 
Művészeti Alapítvány már fo-
gadhatta az Önök adójának 
1%-át. Ez úton is köszönjük, 
aki adója 1%-át az Alapítvány-
nak juttatta. Köszönünk továb-
bá minden segítséget, amit Lo-
vas Község Önkormányzatától, 
és a lovasi lakosoktól kaptunk.
Továbbra is szeretettel várunk 
mindenkit!

Nagy Mária

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány
ez évi programjairól
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Díjugratás a lovasi búcsú napján
Korán, már reggel 7 órakor érkeztek az 

elsők, akik indulni akartak a hagyományos 
búcsúi díjugrató vetélkedőn.

Kloó László vezető bíró pontosan a kiírt 
időben indíthatta a kezdők futamát. A húsz 
indulónak a 300 méteres pályán nyolc, 80 cm 
magas akadályt, a 66 másodperc alapidő be-
tartásával kellett átugratnia.  Tizenkét induló-
nak sikerült a feladatot hibátlanul megoldani. 
Az összevetés után az első hat helyezett:

1. Sólyom Eszter Regény hátán, 
Nemesvámosról

2. Sógorka Krisztina Szikra nyergében 
Szépalma pusztáról

3. Putics Fanni Trudival, Veszprémből
4. Sólyom Eszter Maffiával, 

Nemesvámosról
5. Ipolyi Dóra szintén Maffiával, 

Nemesvámosról
6. Decsi László Találat nevű lovával, 

Egyesületünk színében

Ezután következett a pónilovasok díjugratása. 
Négy pónin hat ifjú lovas indult.

A helyezések:
1. Rotweil Luca Androméda hátán
2. Barla-Szabó Zsófia szintén 

Andromédával
3. Szirmai Anna Hannibál nyergében
4. Ipolyi Dóra szintén Hannibállal
5. Barla-Szabó Dániel Masnival
6. Sólyom Eszter Szíriusz nevű pónival
A versenyzők a nemesvámosi Pauer 

Lovasiskola tagjai. A 11 éves Barla-Szabó Dá-
niel kapta a legfiatalabb résztvevőnek járó kü-
löndíjat. 

A pálya átépítése után indulhattak a hala-
dók. A nyolc indulóból hárman kerültek az 
összevetési futamba. Mind a három versenyző 
hibátlanul végzett, így az időmérés eredmé-
nyével a következő rangsor alakult ki:

1. Kis Áron Csinos nyergében (45,19 mp) 
Lovasról

2. Németh Bettina Szentinel nevű lóval 
(46,28 mp) Gyulafirátótról

3. Czink Vivien Szikra hátán (56,69 mp) 
Szépalma pusztáról

4. Frank Kuschinger Izettel, Vilonyáról
5. Dancs Laura Tündér nyergében, 

Veszprémből
6. Rácz Géza Igorral, Klára pusztáról
Kis Áron egyesületünk tagja kiváló taktiká-

val megérdemelten nyerte az értékes trófeát. 
Gratulálunk a szép sikerhez! Rácz Géza ma-
gasugrási gyakorlattal, mint utolsó produkció, 
szórakoztatta a nézőket és ezzel be is fejező-
dött a versengés. 

A serlegeket, szalagokat és az értékes aján-
dékokat a lovasi és paloznaki önkormány-
zatok, Szöszi Cukrászda Alsóörs, Lovasbolt 
Veszprém, Farkas és Társa Bt. Budapest, 

Jásdi pince Csopak, Báva Bt. Veszprém, 
Ungarn Reisen Berlin, Dantschke GmbH. 
Lipcse, Schumacher házaspár Köln-Bonn, 
Sarok Borozó Lovas, Halász Zsófia, Szabó 
Edit, Pap Huba lovasról és Simon Géza Al-
sóörsről nyújtották. Támogatásukért őszinte 
köszönet!

A pálya építésében köszönet illeti: Kováts 
Kingát, Halász Zsófiát, Szabóné Terikét, 
Barbadics Dórát, Tóth Eszterkét, Csontó Zol-
tánt, Kis Áront, Úrvölgyi Lászlót, Németh 
Józsefet, Torma Zoltánt, Ács Károlyt, Serf 
Andrást, Bácsi Gyula falugondnokot, Csontos 
József hangtechnikust, ifjú Simon Gézát és 
ifjú Bácsi Imrét.

A Lovas Egyesület szeptember 26-án részt 
vett a Paloznak-Lovas-Alsóörs szüreti felvo-
nuláson. Képes beszámolót a következő szám 
kiadásában közlünk.

J.v.P

Kevesen tudják, hogy a tavalyi 
Lovasi Esték hatására elindult 
Lovason egy tanfolyam, melynek 
célja az egyén testi-lelki egyen-
súlyának, harmóniájának megte-
remtése. A foglalkozásokat Ko-
vács Lajos felsőörsi csikung tanár, 
természetgyógyász tartja. Őt kér-
deztem tevékenységéről.

– Mi tulajdonképpen a Csikung?
– A CSIKUNG az élet, az élni tu-

dás egyszerű tudománya, művésze-
te. A csi,vagy ki, prána, univerzális, 
Isteni erő, energia, mely a világot 
alkotja, táplálja, mozgatja, tanítja 
gyógyítja, és ismerője számára min-
dig rendelkezésre áll. Az élőlények 
számára Égből, Földből hullámzik, 
árad. A kung szó derekas fáradozást, 
lelki és testi edzést jelent, melyet 
azért fejt ki az ember, hogy életét 
örömtelibbé, egészségesebbé tegye. 
A módszer 50 évvel ezelőtt még 
titkos volt, csak kiváltságosok is-

merhették. Nekünk magyaroknak 
egyáltalán nem idegen, hisz kele-
ten az ősgyógyászati és önfejlesztő 
módszereket jórészt HUN eleink 
hagyatékaként tartják számon.

– Mióta foglalkozik ezzel a mód-
szerrel?

– 1997-ben szereztem nemzet-
közi tanári képesítést, majd Hszü 
Mingtang nagymester személyes 
tanítványa lettem, s tanulmányo-
kat folytattam Kínában, a Shaolin 
völgyben.

– Miért kezdett el ezzel foglalkoz-
ni?

– Életmódtanácsadó és terape-
utaként sok természetgyógyászati 
módszerrel találkoztam és alkal-
maztam is azokat. Tapasztalataim 
szerint és számomra a legteljesebb 
és leghatékonyabb a csikung. Vá-
laszt ad létkérdéseinkre, szabadab-
bá tesz, gyógyít, erőt ad és csökken-
ti a kiszolgáltatottságot.

– Miért tartja fontosnak, hogy 
megismerjük ezt a tudományt?

– Mert sokkal szerencsésebb-
nek tartom, ha valaki önszántából 
szolgál, vagy hoz áldozatokat, mint 
kényszerből, sorscsapásoktól szen-
vedve. A gyakorlások némi áldo-
zattal járnak. Áldozathozatal nélkül 
semmi sem működik.

– Hogyan indult el Lovason a 
tanfolyam?

– A lovasi tanfolyam az Eőry 
Ajándok és a falu által szerve-
zett kitűnő akupresszúrás képzés 
folytatásaként indult. Tihanyból, 
Almádiból, Paloznakról és Veszp-
rémből járnak keddenként a gya-
korlók, akik már túl vannak egy 15 
órás intenzív kurzuson. Nagy elő-
nye a csikungnak, hogy bármilyen 
körülmények között, bármely nap-
szakban végezhetők gyakorlatok, 
csak mi magunk és az energia kell 
hozzá. Utóbbi mindig jelen van. A 

magunk jelenléte pedig odaadás 
kérdése.

–Mivel lesznek „gazdagabbak” a 
résztvevők?

– Az igazi gazdagságot önma-
gunk és, ezáltal a világ megisme-
rése hozza számunkra. Amikor 
megtudjuk, hogy miért vagyunk a 
világban, hogy egyetlen titok léte-
zik, és az megismerhető.

– Mik a jövőbeli tervei?
Mondhatom, hogy a csikung 

univerzális technika. A gyakorlók 
körében se szeri, se száma a gyógy-
ulásoknak és a nagy léptékű vál-
tozásoknak. Jó példa erre, hogy az 
allergiák spontán elmúlnak, de em-
líthetnék szervi és lelki természe-
tű bajokat is. Jó lenne minél több 
embertársamnak átadni a csikung 
ajándékát, hogy  életük  igazabbá, 
egészebbé, boldogabbá válhasson, 
bármi történjék is körülöttünk.

 Nagy Tünde

Interjú Kovács Lajos természetgyógyásszal
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Pozitívan értékelte az idei nyarat 
Mayer Gyula a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület elnöke. Ráadásul 
nemrégiben beadták a TDM pályázatot 
is, melytől nagyon sokat remélnek. 

– Elnök úr milyenek ítélte meg az idei 
nyarat az öt község (Alsóörs, Csopak, 
Felsőörs, Lovas és Paloznak) tekintetében?
– A kiváló időjárásnak köszönhetően 
a gazdasági válság nem érintette olyan 
mélyen a helyi turizmust, mint azt 
többen előzetesen prognosztizálták. 
A vendégéjszakák számát tekintve 
mintegy tíz százalékos visszaeséséről 
beszélhetünk. Tapasztalataink szerint a 
kereslet leginkább az olcsóbb szállások 
felé tolódik el. Ha ez a helyzet nem 
is állandósul az elkövetkezendő 
években, mindenképpen érdemes lesz 
odafigyelniük a privát szobakiadóknak. 
Figyelembe kell venniük, hogy ne csak 
az egy hetes vendégeket fogadják, hanem 
azokat is, akik csupán néhány éjszakát 
szándékoznak eltölteni a Balatonnál. 
– Idén is a magyar turisták voltak 
többségben?
– Statisztikai adataink szerint igen, 
hiszen 81 százalékban magyar 
vendégek töltötték el a mikrórégióban 
a szabadnapjaikat. Sajnálatos módon 
továbbra is csökkenő tendenciát mutat a 
német turisták száma. Egy hatékonyabb 
stratégiát kell folytatnunk a külföldi 
országok irányába, elsősorban itt a 
szomszédos nemzetekre gondolok. Ha 
ezt sikerül megvalósítanunk, akkor 
komoly probléma nem várható. 
– Említette, hogy tíz emberből nyolc 
magyar vendég volt a térségünkben. A 
kormány az üdülési csekket július elsejétől 
megadóztatja, ez mennyiben érintheti a 
jövő évi turizmust?
– A cafetéria rendszer teljes leépítésre 
kerül, és nyilvánvaló, hogy ez jelentősen 
érinti majd a magyar turizmust. 
Szerencsére az utalványt „csak” 
huszonöt százalékkal adóztatják meg, 
amely némi optimizmusra adhat okot. 
Más országokban a gazdasági válság 

ellen úgy próbáltak védekezni, hogy 
az idegenforgalmi adókat jelentősen 
csökkentették. Ezt kellene nálunk is 
bevezetni! Biztos vagyok abban, hogy 
jelentősen visszaesik majd a magyar 
vendégek száma a térségünkben, 
hiszen nagyon sokan üdülési 
csekkel fizettek. Sajnálatos módon a 
jelenlegi kormányzati intézkedések a 
turizmusnak nem kedveznek. Menet 
közben játékszabályt változtatni nem 
ildomos. Bennünket vendéglátósokat 
érzékenyen érintett az ÁFA változás. 
Sokkal kiszámíthatóbb jogi háttérre 
és gazdasági intézkedésekre van 
szükség a kormány részéről. 
Manapság eljutottunk odáig, hogy 
senki sem mer előre tervezni. A 
gazdasági recessziónak köszönhetően 
lényegesebben kisebb volt a költekezési 
kedv, a vendégek megfontoltabban 
nyúltak bele a pénztárcájukba. A 
strandokon egyre inkább megjelentek 
az úgynevezett „hűtőtáskás turisták”, 
melyek a helyi vendéglátósokat 
érzékenyen érintették. 
– A tavaly bevezetett Riviéra kártya 
idén mennyire volt sikeres? Sőt, ha jól 
tudom nemrégiben egy személygépkocsit 
is kisorsoltak, ezzel is ösztönözve a 
kártyaigényléseket.
– Ha a turizmusban dolgozó személyek 
komolyabban vennék ezt a lehetőséget, 
akkor jobb lenne a vendégek általános 
komfortérzete. A kártya bevezetése 
időszerű volt, hiszen muszáj plusz 
szolgáltatásokat biztosítani. Ráadásul 
jövőre, ha minden igaz a jelenlegi két 
forintos állami támogatás egy forintra 
csökken, azaz a kormány jelentősen 
megnyirbálja majd az idegenforgalmi 
adót is. Most minden egyes forint után 
az állam két forinttal járul hozzá, ha az 
előbb említettek bevezetésre kerülnek, 
az több millió forintos bevételi 
kiesését jelent az önkormányzatoknak. 
Egy Győr-Sopron megyei lakos 
nyerte meg a személygépkocsit, aki 
Csopakon töltött el egy hetet. Terveink 
szerint jövőre is meghirdetjük ezt az 

akciót, hagyományt szeretnénk ebből 
bevezetni. 
– Múltkori beszélgetésünk során említette 
a TDM pályázatot. Mi történt azóta? 
Sikerült beadni a pályázatukat?
– Nemrégiben beadtuk a pályázatunkat, 
mely az első fordulóban sikeres volt, így 
reménykedünk annak folytatásában. 
A pályázat megírásához egy külsős 
céget vontunk be, akik megfelelő 
információval rendelkeztek ahhoz, hogy 
a beadványunk sikeres legyen. Egy olyan 
rendszert építenénk ki ezáltal, amely 
elsősorban regionális elveken alapszik, 
melynek célja, hogy minél intenzívebben 
kerüljön le a végrehajtás szintjére a 
turizmus szervezése, irányítása. A 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 
koordinálásában és a turisztikai 
szakállamtitkárság (TSZÁT) szakmai 
irányítása, közreműködése mellett 
jelent meg a Turisztikai Desztináció 
Menedzsment (TDM),  amely  
szervezetek támogatását biztosítja. Az 
egészet összevetve mintegy 34 millió 
forintról beszélünk, mely az informatikai 
hálózat kiépítését, a különféle szoftverek 
megjelenését, és ennek terjesztését, 
reklámozását foglalja magába, valamint 
táblák kihelyezését, tanulmányutak 
megszervezését.
– Valamennyi önkormányzat és egyesületi 
tag támogatta az elképzeléseiket?
– Mindenki szívesen fogadta, de a 
lovasi és a paloznaki önkormányzat 
nem kívánt részt venni a pályázatban. 
Hozzáteszem, hogy az önkormányzatok 
erőn felül teljesítettek már eddig is, így 
egyáltalán nem szabad egyik testületet 
sem negatív jelzőkkel illetni. A nemleges 
válasz elsősorban a nehéz gazdasági 
helyzetnek betudható, illetve sokan 
még nem annyira ismerik a TDM 
rendszernek a jelentőségét, a turizmusra 
gyakorolt pozitív hatását. Természetesen 
egyik paloznaki vagy lovasi szobakiadó 
sem lesz kirekesztve, ők ebből semmit 
sem érzékelnek. 

Szendi Péter

Kevesebb vendég kereste fel idén
a Csopak-medencét
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