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Emlékműátadás és szavalóverseny
a Reformáció 500 jegyében

– HIRDETMÉNY –
Lakossági Fórum

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet Készítése
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Lovas Község Önkormányzata megkezdte a település területére vonatkozó településarculati 

kézikönyv és a településképi rendelet elkészítését.
A témában tájékoztató fórumot tart Bogdán László főépítész

2017. november 2-án 14 órakor 
a Faluházban (Lovas, Fő u. 8.)

A tájékoztató előadáson számítunk a lakosság és a civilek részvételére!
Kérjük jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot, amelyen ismertetésre kerülnek a kézikönyv és a településképi rendelet 

készítésének körülményei, tartalmi elemei, kidolgozásuk célja és feladata.

Tisztelettel:
 Szabóné dr. Jámbor Eszter Ferenczy Gáborné
 aljegyző polgármester

Ünneplőbe öltözött diá-
kok, a tantestület tagjai, 
meghívott prominens sze-
mélyek gyülekeztek az 
Endrődi Sándor Reformá-
tus Általános és Kézilabda-
Utánpótlásközpont udva-
rán.

Az érdeklődők emlékezni és 
ünnepelni gyűltek össze, hogy 
részesei legyenek a Reformáció 
500 éves és a magyar reformá-
tusság 450 éves évfordulója 
méltó megünneplésének. -A 
mai napon emléket állítunk 
annak a szövetségnek, melyet Is-
ten kötött népével, és amelynek 
része a tízparancsolat.Isten sze-
retetének, gondviselésének, népe 
iránti elkötelezettségének jele 
volt ez a szövetség - hangsúlyoz-
ta Mészáros Károly igazgató. A 
tízparancsolatot Novák Ger-
gely kőfaragó mester véste al-
sóörsi permi vöröskőbe. Az év-
fordulóról megemlékeztek még 
lelki nap keretében is, mert az 

iskola aulájának falán elhelyez-
ték Vincellér Botond székely-
udvarhelyi fafaragó mester által 
készített református címert.

Ezután Császár Attila espe-
res megáldotta az emlékművet. 
-Nyilván többen tudják, hogy 
eredetileg a Tízparancsolatot 
nem úgy hívták, hogy a 10 pa-
rancsolat, hanem úgy, hogy a 
10 ige. Talán azt is tudják, hogy 
mindez nem felszólító, tehát 
nem parancsoló hangnemben 

volt leírva, hanem kijelentő 
módban. Hogy miért kijelentő 
módban íródott? Nagyon egy-
szerű rá a válasz, merthogy evi-
denciákról volt szó. Mindenki 
tökéletesen tisztában volt azzal, 
hogy az Isten a törvényt úgy 
osztotta két részre, hogy az első 
táblát azoknak a vallási köte-
lességeknek jelölte ki, amelyek 
kifejezetten az Ő felségének a 
tiszteletére vonatkoztak, a má-
sodik tábla pedig a szeretetnek a 

kötelességeit tartalmazta, ame-
lyek az emberekre és az emberi 
kapcsolatokra vonatkoztak.

Kálmán Csaba lelkész hálát 
adott, hogy az intézmény ke-
retein belül felfedezhetjük ta-
nulmányainkban, életünkben, 
otthonukban, családjainkban 
azt a szövetséget, amit Isten 
adott nekünk. Felhívta a szülők 
figyelmét arra, hogy gyereke-
iknek ezt a szövetséget adják 
tovább, mert ez a kereszténység 
lényege.

Ezután Hebling Zsolt polgár-
mester és Oberfrank Pál a Pető-
fi Színház igazgatója leleplezték, 
majd megkoszorúzták az em-
lékművet. A tanulók nevében 
Bognár Léna és Kőkuti Zoltán 
1. osztályos tanulók helyez-
ték el az emlékezés koszorúját. 
Ezután került sor az aulában a 
szavalóversenyre, ahol 33 gyer-
mek az ünnepséghez méltó ver-
seket adott elő. 

Szendi Péter
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Október 6-án este 6 órakor az 
Arany és Petőfi utca sarkában 
található emlékműhöz mentek 
át a megemlékezők. A Himnusz 
eléneklése után Szendi Péter 
emlékezett meg az aradi vérta-
núkról. Az emlékezés koszorúját 
Lovas Község Önkormányzata 
nevében Ferenczy Gáborné pol-
gármester asszony és Volford-
Hull Zita alpolgármester asz-
szony helyezte el. Az Alsóörs-
Lovasi Református Társegyház-
község nevében Nagytiszteletű 
Dr. Kálmán Csaba lelkész és 
Dienes Károly gondnok koszo-

rúztak. A Magyar Vidék Orszá-
gos 56-os Szervezet nevében vi-
téz Pintér Kornél elnök úr egyéb 
elfoglaltsága miatt, fia Pintér 
Huba koszorúzott.
Ezután a református templom-
nál is elhelyezték az emlékezés 
koszorúit legelőször az Alsóörs-
Lovasi Református Társegyház-
község, majd az Önkormányzat, 
végül a Magyar Vidék Országos 
56-os Szervezet is. Mindkét em-
lékműnél meggyújtottak 13-13 
mécsest. A megemlékezés a Szó-
zat eléneklésével ért véget.
 Szendi Péter

Lovason a faluház nagytermében méltó módon 
emlékeztek meg az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc hőseiről. 
A Himnusz eléneklése után Pintér Zselyke, Pósa 
Lajos: Dal a hazáról című verset adta elő, majd 
Gergácz Szabolcs Koppány, a Kormorán együttestől 
énekelte el a Harangok dalát, végül Pintér Huba, 
Kölcsey-Kende Klára: Anyu, tüntetni megyek! című 
versét mondta el. 
Ezután Katona Csaba a Magyar Tudományos 
Akadémia történésze megtartotta ünnepi beszédét. A 
Szózat eléneklése után a megemlékezők a református 
templomhoz mentek. Lovas Község Önkormányzata 
nevében Ferenczy Gáborné polgármester és Volford-
Hull Zita alpolgármester helyezte el az emlékezés 
koszorúját, ezt követően a Magyar Vidék Országos 
56-os Szervezet nevében vitéz Pintér Kornél elnök 
és Pintér Huba koszorúzott, végül a Simon család 
nevében Simon László és unokája Simon Barnabás 
helyezték el a koszorút az -56os emlékműnél. 

Szendi Péter

Az aradi vértanúkra 
emlékeztek

Megemlékezés
1956-ról

TERME LŐ I MÉZ HÁZ HOZ S ZÁLLÍTÁSSAL

Akácméz

Hársméz

Facéliaméz
(mézontófűméz)

Napraforgóméz

Repceméz

Vegyes virágméz

500 g

1050 Ft

900 Ft

800 Ft

750 Ft

750 Ft

700 Ft

950 g

2000 Ft

1700 Ft

1500 Ft

1400 Ft

1400 Ft

1300 Ft

Illés András  •  Felsőörs, Csöpp utca 5.

Lovasra 2 kg feletti mennyiségtől házhoz szállítunk!

Hívjon bizalommal a +36 30 290 4811-as telefonszámon,
vagy írjon az illesandras92@gmail.com e-mail címre!
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KATONA CSABA a Magyar 
Tudományos Akadémia tör-
ténésze, és azon belül is sör-
történész tartott előadást 
a szüreti fesztivál keretein 
belül a közösségi színtéren, 
élénk érdeklődés közepet-
te. Bebizonyosodott, hogy 
egy kiváló borvidéken, mint 
Lovas, jól megfér egymás 
mellet a sör és a bor. 

Az 1800-as évek derekától da-
tálható az a folyamat, amelynek 
során a megszilárduló tőkés, ka-
pitalista viszonyok kereteiben, 
elhagyva a feudális, félfeudális 
maradványokat, a sör immár 
nemcsak kisüzemi, főzdei viszo-
nyok között, hanem gyárakban, 
kifejezetten nagyüzemi, töme-
ges termeléssel készült, minél 
szélesebb szabad piacot megcé-
lozva. 

-Tekintsük át a budapesti ipa-
ri sörgyártás kialakulását a 19. 
század derekától, azaz a mo-
dern kezdetektől. Fontos hang-
súlyozni, hogy a fent nevezett 
kezdetektől a pesti, közelebbről 
a kőbányai gyártás bizonyult 
meghatározónak, de idővel, 
váltakozó mértékben, osztozni 
kényszerült a piacon több nagy 
vidéki gyárral, legalábbis egy 

ideig. A korábban boráról neve-
zetes Kőbánya, amelyet később 
gyakorta „magyar München” és 
„magyar Pilsen” néven is emle-
gettek, kiváló alapot szolgáltatott 
a sör termeléséhez. A középkori 
eredetű, sziklába vájt pincék, 
továbbá a sörfőzéshez elenged-
hetetlen, kiváló minőségű víz, je-
lentős mértékben járultak hozzá 
a sörgyártás sikeréhez – kezdi a 
sörtörténeti visszaemlékezést 
Katona Csaba.

A tőkés fejlődés előtt Magyar-
országon is céhes rendszerben 
folyt a sörgyártás, pontosabban 
serfőző céhek működtek Pesten 
és Budán egyaránt, emellett or-
szágszerte létezett kolostori és 
uradalmi sörfőzés is. A 19. szá-
zad utolsó évtizedeire a nagyi-

pari sörgyártás nemcsak lábra, 
de erőre is kapott a fővárosban, 
amely folyamat ugyanakkor 
számos kis sörfőzde csődjéhez 
vezetett. Ez a jelenség érzékle-
tesen példázza a sörivás igényé-
nek honi emelkedését is. 

-Ki kell azonban ezt az infor-
mációt egészíteni azzal, hogy a 
söripar igazán csak a borszőlő-
ket jórészt elpusztító filoxéravész 
megjelenését követően növeke-
dett számottevő tényezővé Ma-
gyarországon. A filoxéra ugyan-
is, - ami óriási csapást mért a 
hagyományos magyarországi 
borászatra - jelentős mértékben 
megnövelte a sör iránti keresle-
tet. A Buda vidéki, amúgy kivá-
ló bort adó szőlőültetvényeket 
1882-ben érte el a fertőzés. A bor 

ára, amely korábban alacsony 
volt, megemelkedett. 

Ezt a váratlan lehetőséget az 
ütemesen izmosodó magyar 
söripar maximálisan igyekezett 
kiaknázni. A 20. század elején 
már négy nagy budapesti sörgyár 
működött.  A hazai sörgyártás 
első igazi térhódítása az 1890-es 
évek végétől, az első világháború 
kitöréséig tartó időszakra tehető, 
amikor is a hazai sörtermelés lé-
nyegében a duplájára nőtt a ko-
rábbiakhoz képest. -A törvényes 
beágyazottság is tükrözte a sör-
fogyasztás mind jelentékenyebbé 
válását a 19. század végén. Az 
1888. évi XXXV. törvénycikk az 
állami italmérési jövedékről pél-
dául négy kategóriába sorolta a 
szeszesitalokat: bor, gyümölcs-
bor, sör és égetett szeszes italok. 
Annak ellenére, hogy a filoxéra 
elleni elkeseredett küzdelem ered-
ményre vezetett az 1910-es évek-
re Magyarországon a sörgyárak 
termelése 15 év alatt duplájára 
gyarapodott, immár elérte az évi 
3,2 millió hektolitert. A fejenkénti 
átlagos sörfogyasztás mintegy 16 
liter/fő volt évente – zárta gondo-
latait Katona Csaba történész. 

A program a Könyvtárellátá-
si Szolgáltató Rendszer (KSZR) 
keretében valósul meg.

Szendi Péter

Sör és bor,
avagy a filoxériától a háborúig

Elindult a DADA program Alsóörsön

KATONA CSABA

A Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság megelőzési 
munkatársa interaktív elő-
adásokat tartott az alsóörsi 
általános iskolában.

Az alsóörsi Endrődi Sándor 
Református Általános Iskola 
és Kézilabda Utánpótlásköz-
pontban október 4-én tartotta 
első DADA foglalkozásait a 
Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság iskolai bűnmegelőzési 
tanácsadója. 

Az alsó évfolyamban a Szo-
kások – Hagyományok – Nor-
mák témakörben, felső évfo-

lyamban Önértékelés – Tole-
rancia témákban osztott meg 
bűnmegelőzési tanácsokat a 
diákokkal. Az előadó felhívta a 
gyerekek figyelmét arra, hogy 
milyen veszélyek leselkedhet-
nek rájuk, illetve miként tudják 
azokat elkerülni, megelőzni. 

Arról is szót váltottak, hogy 
milyen következményei lehet-
nek annak, ha egyes szituáci-
ókban nem a helyes döntést 
hozzák meg, valamint az elő-
adó hangsúlyozta a diákoknak 
az iskolai és iskolán kívüli ma-
gatartási szabályok betartásá-
nak fontosságát is. 

Felhívta a figyelmüket arra, 
hogy amennyiben kellemet-
lenség, bántalmazás éri őket 
vagy társukat, fontos, hogy 
azt elmondják szüleiknek, 
tanáraiknak vagy egy felnőtt-

nek, akik valóban tudnak se-
gíteni a problémák megoldá-
sában.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
 megelőzési kiemelt főelőadó
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Ki gondolná, hogy KÁ-
SÁS ZOLTÁN szeptem-
ber 15-én ünnepelte 71. 
születésnapját? Egy ebéd 
utáni baráti beszélgetést 
„zavarok” meg. Fiatalos 
lendülettel hellyel kínál, én 
meg újfent rácsodálkozom, 
hogy az Öreghegyről mi-
lyen gyönyörű a település 
és a Balaton. 

Véletlenül lett vízilabdá-
zó. Tizenkét éves korában a 
Margit-szigetre ment le úszni 
az iskolával, és akkor ott ki-
szúrta a Dózsa edzője. Hogy 
mit látott benne, a mai napig 
sem érti, hiszen nem tudta a 
medencét végig úszni. – Más-
nap elmentem edzésre, néhány 
napig járhattam csak, mert 
édesanyám, aki nagy Fradi 
drukker volt, mondta, hogy szó 
sem lehet róla, hogy én Újpes-
ten sportoljak, így hamar „át-
igazoltam” a Ferencvároshoz. 
Ott Gerendás Gyuri édesapja 
volt az úszóedző. Nem voltam 
valami jó úszó, két év után vál-
tottam a vízilabdára – meséli 
pályafutásának kezdetét Kásás 
Zoltán. 1966-ban mutatkozott 
be a válogatottban. 1970-ben 
Eb, 1972-ben olimpiai máso-
dik helyezett volt. 1973-ban 
világbajnoki, 1974-ben Euró-
pa-bajnoki címet szerzett. A 
válogatottban 1975-ig szere-
pelt. Játékos-pályafutása után 
edzőként tevékenykedett, leg-
először Ausztráliában. 1987-
től a magyar férfi vízilabda vá-
logatott szövetségi kapitánya is 
volt. A szöuli olimpián ötödik 
helyezett lett a csapata. Szerző-
dését 1988 végén meghosszab-
bították, de az 1989-es Eb-n el-
ért 9. helyezés után lemondott. 
Ezután meglehetősen vegyes 
volt az edzői pályafutása. Több 
magyar csapatnál, köztük a 
Ferencvárosnál is tevékenyke-
dett, de megfordult Olaszor-
szágban, Szerbiában, Görögor-
szágban, Szaúd-Arábiában és 
Nagy-Britanniában. Jelenleg a 

vízilabda-edzőképzés vezetője.
2009 óta van nyaralójuk Lo-

vason, nagyon szeret feleségé-
vel itt élni. Amint lehetőségük 
van, azon nyomban otthagy-
ják a főváros zaját és jönnek le, 
mert számukra mindez a bé-
két, a nyugalmat jelenti. –Soha 
nem vágytunk parti telekre, ha-
nem domboldalra, szép pano-
rámára. Körtvélyesi Péternek 
a Szeged akkori elnökének Al-
sóörsön volt nyaralója és rajta, 
illetve Godzsa Zoltán későbbi 
szomszédomon keresztül tud-
tuk meg, hogy van egy eladó te-
lek Lovason. Egy viseletes házat 
felújítottunk. Jó érzés reggel 
a napfelkeltében, este pedig a 
napnyugtában gyönyörköd-

ni, a szomszédokkal baráti vi-
szonyt ápolni, jókat beszélgetni. 
Úgy érzem az emberek hamar 
befogadtak bennünket Lova-
son.

Idén Magyarország rendezte 
meg a vizes világbajnokságot. 
A FINA minden idők legjobb 
vébéjének választotta mindezt. 
– A FINA vezetői meglepődve 
tapasztalták, hogy Magyaror-
szágon az emberek mennyire 
szeretik az úszást és a vízilab-
dát, és az egyéb vizes sportokat. 
Gyönyörű helyeken zajlódtak 
az események, méltán büszkék 
lehetünk arra, hogy mi ren-
dezhettük ezt a fantasztikus 
eseményt. Utána jött a Masters 
világbajnokság, ami szintén 

nagyon sikeres volt, az emberek 
özönlöttek a lelátókra. 

Több mint tízezer vízilab-
dázó van most hazánkban. 
Amikor fia, Kásás Tamás és 
csapata nyáron Füreden vízi-
labda gálamérkőzést játszot-
tak, öröm volt nézni, ahogy 
Ajkáról, Balatonfüredről és 
Balatonfűzfőről is jöttek gye-
rekek fotózkodni az egykori 
aranycsapat tagjaival, aláíratni 
velük a vízilabdájukat. 

Kásás Zoltán háza tetején 
magyar zászló leng, számára 
a magyarság tudat értékes és 
fontos. Nagyon sokfelé utazott 
a világban, mindig is büszke 
volt arra, hogy magyar. –A több 
mint ezer éves történelmünket 
nem lehet csak egy kézlegyin-
téssel elintézni. Mi itt vagyunk 
Európában, van egy olyan nyel-
vünk, amihez nincs hasonló, és 
ezt meg tudtuk őrizni. Legyünk 
büszkék arra, hogy mi külön-
legesek vagyunk! Fantasztikus 
neveket adtunk a világnak a 
művészetben, a tudományban, 
a sportban. Legyünk büszkék 
magyarságunkra! – fejezi be a 
beszélgetést Kásás Zoltán, mi-
közben egy erős fuvallat meg-
lobogtatja a piros-fehér-zöld 
nemzeti színű zászlót.

Szendi Péter

Lovas számukra a békét
és a nyugalmat jelenti

KÁSÁS ZOLTÁN

Lovas Község Önkormányzata szeretettel meghívja a 
    2017. november 10-én megrendezésre kerülő  

       Márton napi vígasságra 

              Helyszín: Lovas faluház, nagyterem 

 
 

Kérünk minden borászt és szőlősgazdát, hozzon magával 2 üveg (2 x 7.5 dl) bort  
megszentelésre és fogyasztásra.  Köszönjük! 

 

További információ, jegyvásárlás:  
Volford-Hull Zita: 20 323 9797 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Program: 
 17:30 - Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola diákjainak műsora 

 Borszentelés, bormustra, borkóstolás 

 18:30 - Libavacsora (2.500 Ft/fő). A vacsorát és a büfét a Sarok Borozó biztosítja 

 19:30 - Élőzene a Sasi Duóval 
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Hét év Szingapúrban, a 
„demokratikus” államban

Szeretettel várunk mindenkit családias étter-
münkbe, ahol az otthonról hozott ízeket szeret-
nénk megmutatni, az arra kíváncsi embereknek. 
Ezen kívül vállaljuk kisebb esküvők, szülinapok 
vagy családi programok lebonyolítását is.

Nyitva tartásunk így alakul:
Hétfőtől-csütörtökig: zárva

pénteken: 16-20 óráig, szombaton:12-20 óráig, 
vasárnap:12-19 óráig.

Kapcsolattartó:
Ódor Borbála

Cím: Csopak, Gyöngyvirág utca 1.
(a nagyparkolónál)

Telefonszám: 06-20-441-5003

Facebook: Bori Pont

E-mail.: boripont2017@gmail.com

Szingapúrban éltünk címmel 
tartott előadást a faluház 
nagytermében az Aszófőn 
élő SIGMOND ANDRÁS és 
BERECZKI BRIGITTA. 

– A törpe városállam Ázsia 
délkeleti részén fekszik, Malajzia 
és Indonézia között. Bár Szinga-
púr köztársaság, és mint ilyen, 
az ország vezetését „választják”, 
Li Kuang-jao mégis megszakí-
tás nélkül volt hatalmon három 
évtizeden keresztül. A mostani 
kormány a Parlamentben 99 
százalékot képvisel, az ellenzék 
szinte nem is létezik. Ezért aztán 
Szingapúrt inkább tekintélyelvű 
államnak tartják, mint demok-
ráciának. Nemzetközi felmérések 
szerint, viszont ez a városállam 
az egyik legkevésbé korrupt a vi-
lágon. Kitűnő a közbiztonság, 
szigorúak a törvények. Ha vala-
kit drogcsempészeten érnek, azt 
halálbüntetéssel sújtják – kezdte 
Sigmond András az előadást, aki 
2000-től hét éven keresztül élt és 
dolgozott feleségével Szingapúr-
ban.

De vajon hogyan kerültek ki 
Szingapúrba? 2000. augusztusá-

ban Balatonfüreden rendezték 
meg a 470-es hajóosztály világ-
bajnokságát. Ekkor ismerke-
dett meg András a szingapúri 
csapatvezetővel, aki meghívta, 
hogy menjen ki dolgozni edző-
ként. Egy hónap próbaidő után 
hároméves szerződést ajánlottak 
neki, melyből végül hét év lett. 
Csak a szakmával kellett törőd-
nie, élete egyik legszebb korszaka 
volt. Sikerült egy olyan utánpót-
lásbázist megteremteniük, mely-
lyel komoly eredményeket értek 
el a későbbiek során. András a 
tanítványaival két világbajnoki 
címet szerzett.

András felesége, Bereczki 
Brigitta csakúgy mehetett ki az 
egzotikus országba, ha szerez 
magának munkát. Legelőször sí-
oktatóként tevékenykedett az ot-
tani Snow Cityben. Később pedig 
elhelyezkedett egy nemzetközi 
iskolában, ahol 3000 gyermek ta-
nult és 250 pedagógus dolgozott. 
Az intézmény felmenő rendszer-
ben oktatta a gyerekeket 3 éves 
kortól, egészen 20 éves korig. Bri-
gitta az óvodásoknak testnevelést 
és úszást oktatott, heti negyven 

órában, mely meglehetősen le-
terhelte fizikálisan, de mindezt 
örömmel csinálta, hiszen renge-
teg tapasztalatot szerzett az ott 
alkalmazott nevelési-oktatási 
módszerekről, elvekről. Kollé-
gáitól sok segítséget kapott, igazi 
összetartó csapatban dolgozott. 
Két gyermekük Sára és Soma is 
Szingapúrban született. Meglepő 
volt számára, hogy mindössze két 
hónap szülési szabadságot adnak 
az édesanyáknak, utána pedig 

vissza kell menniük dolgozni. Ezt 
eleinte lelkileg nehezen viselte, de 
sikerült egy filippínó pótanyu-
kát találniuk, így megoldódtak 
ezek a problémák is. Mindketten 
elmondták, hogy szívesen visz-
szamennének Szingapúrba. Szá-
mukra az ottani rend, tisztaság 
példaértékű, az emberek ven-
dégszeretőek, hamar befogadták 
őket. 

Szendi Péter

BERECZKI BRIGITTA ÉS SIGMOND ANDRÁS
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Kígyózott a szüreti menet 
a település lankás utcáin. 
Soha ennyien még nem vo-
nultak fel, mint a hatodik 
alkalommal megrendezett 
szüreti fesztiválon.

Már javában gyülekeztek az 
emberek a faluház udvarán, 
mikor a Csopak Táncegyüttes 
megkezdte a műsorát. Termé-
szetesen most sem maradhatott 
el a táncház, sokan beálltak a 
sorba a közönség közül is. Miu-
tán a kisbíró rigmusokba szedte 
a híreket, kezdetét vette a szü-
reti felvonulás. Ferenczy Gá-
borné polgármester és Volford-
Hull Zita alpolgármester finom 
borokkal és ízletes kalácsokkal 
kínálta a vendégeket.

A Kacér Lovas Klub, az El-
dobogó Lovarda és a Hunyadi 
Huszár és Betyár Hagyomány-

őrző Egyesület lovasai szép 
számmal érkeztek meg. A 
menet kiegészült még a Lovas 
Egyesülettel és a Berenhidai 
Huszár Péter Barantacsapat 
tagjaival, akik elől mentek, 
hangos és látványos ostor-
csattogtatás közepette. Az 
emberek nagy része népvise-
leti ruhába öltözött és együtt 
énekelte a népdalokat Nádasi 
Elemérrel, aki közben harmo-
nikázott. 

Jó volt már a hangulat, ami-
kor megálltak a Lovas Kikö-
tőben. Itt fellépett Gergácz 
Szabolcs Koppány, 5. osztályos 
tanuló, a lovasiak egyik büsz-
kesége. Ő boros- és szüretelő-
nótákat énekelt az érdeklődők 
nagy örömére. Majd az egyik 
helyi betyár, Gergácz Szabolcs 
ostorral megmutatta, hogy mi-

lyen is az „asszonyverés”. Sze-
rencsére senki nem sérült meg.

Miután a szüreti felvonulók 
jó kedvvel megérkeztek a kö-
zösségi színtérhez, Katona Csa-
ba sörtörténész tartott előadást 
a Sör és bor, avagy a filoxérától 
a háborúig címmel. A program 
a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer (KSZR) keretében 
valósult meg. A gyerekek nagy 
örömére volt arcfestés is, Die-
nes Andrea helyi lakos jóvol-

tából. Közben az érdeklődők 
megtekinthették a lovasi őskori 
festékbánya kiállítását. A tárlat-
vezető Kovácsné Kasza Kata-
lin régész technikus volt. Este 
Dávid Roland adott egy közel 
két órás élő koncertet, többen 
megállapították, hogy az élő 
zenének még mindig varázsa 
van. A rendezvény a Sasi Duó 
utcabáljával zárult. 

Szendi Péter

Több lovas klub is képviseltette 
magát a szüreti felvonuláson 

Volt „asszonyverés”és több színes kulturális műsor a lovasi szüreti fesztiválon

Lovas Község Önkormányzata köszönetet szeretne 
mondani azon egyesületeknek és személyeknek, akik 
nélkül a szüreti felvonulás nem valósulhatott volna 
meg. Az önkormányzat dolgozóinak, akik a rendez-
vény előtt és után segédkeztek. A Polgárőrségnek, 
hogy ismételten segítettek abban, hogy irányították 
a forgalmat a szüreti felvonuláskor, a Lovas Jövőjéért 
Egyesület tagjainak, hogy idén is ilyen szépen feldí-
szítették a közösségi teret.
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Három hatalmas sárga sütő-
tök termett Nemes Miklósné 
kertjében, melyből kettőt fel-
ajánlott az önkormányzatnak. 
A legnagyobb méretű, a 60 ki-
logrammos tök, végül a Lovas 
Kikötő udvarában talált méltó 
helyet. „Kistestvérét” az 50 
kilogrammosat, október 7-én 
a szüreti fesztiválon láthatta 

a közönség. Csomai Lóránt 
örömmel vette a nem minden-
napos ajándékot, melyet igye-
keztek központi helyre tenni, 
hogy minél többen megcsob-
dálják. Sokan fotózkodtak 
is vele, többen próbálták 
felemelni, de kifogott rajtuk a 
hatalmas tök.

Szendi Péter

Óriás méretű
tökök Lovason

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

az Alsóörs-Lovasi Református 
Társegyházközség nevében

a reformáció 500. évfordulója 
alkalmából tartandó úrvacsorás, ünnepi 
istentiszteletre, 2017. október 31-én 18 
órára a Lovasi Református Templomba.

Ennek keretében leleplezzük az 500. 
évforduló tiszteletére a templom falán 

elhelyezett emléktáblát.

Ünnepi köszöntőt mond: 
FERENCZY GÁBORNÉ
polgármester asszony.

 Igét hirdet: 
KÁLMÁN CSABA

református lelkész.

TÖKFARAGÁS LOVASON!
A Lovas Jövőjéért Egyesület szeretettel vár minden 

gyermeket és felnőttet az immár hagyománynak 
számító rendezvényen 

2017. október 29. (vasárnap)
16 órakor.

Helyszín: A lovasi közösségi tér (faluház udvara)
rossz idő esetén a faluház nagyterme

Akinek módjában áll, kérjük hozzon
sütnivaló tököt, almát, sütit vagy ropogtatnivalót.

Érdeklődni Vellai Jánosnál lehet (+36 30 597 6914)
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Közönségtalálkozó Lovason a faluház nagytermében 
 

november 2-án (csütörtök) 18 órától 
 

Vendégeink: Iváncsik Gergő és Gulyás Péter 
 

Riporter: Szendi Péter 
 

A rendezvényre a belépés díjtalan,  
a helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni. 

Támogatóink: 


