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Közösségi terek fejlesztésére és a falunapok
rendezvénysorozatra pályázik az önkormányzat

A legutóbbi testületi ülésen 
elfogadták a Teleház és a falu-
gondnoki szolgálat 2011. évi 
beszámolóját, illetve annak 
szakmai programjának mó-
dosítását.
 
– Az elmúlt hónapokban meg-
nőtt a Teleházban az interne-
tezők száma, és ennek függ-
vényében emelkedett a bevé-
tel is. Egyre többen keresik fel 
a könyvtárat, és kölcsönöznek 
könyveket – derült ki Szendi 
Péter teleházvezető beszámoló-
jából. Nemrégiben díjmentesen 
telepítették a HunTéka progra-
mot, melynek nagyon sok elő-
nye van. Megkönnyíti és fel-
gyorsítja a mindenkori könyv-
táros munkáját, ráadásul az ol-
vasók is elérhetik otthonról. 
Utóbbi még fejlesztés alatt áll. 
Miben nyújt segítséget a prog-
ram? Megnézhetik, hogy az 
adott könyv, -amit szeretnének 
kikölcsönözni- megtalálható a 
könyvtárban vagy sem, esetleg 
valaki kikölcsönözte a kötetet. 
Annak is utána tudnak néz-
ni, hogy a könyv, melyet sze-
retnének kikölcsönözni a ba-
latonfüredi térség melyik bib-
liotékájában található. Elekt-
ronikus úton, otthon, kényel-
mesen, meghosszabbíthatják a 
kölcsönzési határidőt.
A facebook közösségi oldalon 
925 ismerőse, „rajongója” van 
Lovas Községnek. Szeptember 
5. és október 4. között 48.026-
szor nézték meg a hírfolyam 
történeteket. A közösségi ol-
dalon friss hírekkel, aktualitá-
sokkal, képekkel és videókkal 
igyekeznek a „rajongók” ked-
vében járni. Így hamar értesül-
nek a rendezvényekről, az ön-
kormányzati hírekről, Lovas-
sal kapcsolatos információkról. 
Jó hír még, hogy folyamatosan 
frissül Lovas weboldala.

Ezek után Sárdi Máté falu-
gondnok beszámolóját fo-

gadta el a képviselő-testület. 
-Első évem, hogy falugondnok-
ként dolgozom Lovason, pon-
tosabban 8 hónap telt el a kine-
vezésem óta. Az első pár hónap 
a tapasztalatszerzésről szólt, 
de ez idő alatt úgy érzem sike-
rült mindent kitapasztalnom, 
és igyekszem minden feladatot 
megoldani.

A falugondnoki szolgálat 1990 
óta létezik Magyarországon. A 
600 fő alatti kistelepüléseken 
sok helyen „egyszemélyes in-
tézményként” működik, pó-
tolva a hiányzó szolgáltatáso-
kat. A falugondnoknak olyas-
mit kell tennie, aminek még 
nincsen, vagy már nincsen 
„gazdája”. Az ilyesfajta munka 
a kis falvakban mára már hi-
ánypótló, nélkülözhetetlen te-
vékenységgé vált. A falugond-
noki szolgáltatás célja, hogy a 
hátrányos helyzetű, és szolgál-
tatáshiányos településeken, az 
apró falvakban és tanyás térsé-
gekben, az ott élők esélyegyen-
lőségét biztosítja, és a szolgálta-
tásokhoz való hozzáférést lehe-
tővé teszi. A szolgáltatás segít-
ségével az ellátást igénylő em-
berek számára lehetőség nyílik 
arra, hogy mindennapi ellátá-

sukhoz szükséges szolgáltatá-
sokat elérjék, igénybe vehessék.
A falugondnok alapfeladatának 
minősül: 
– Közreműködés az étkeztetés-
ben, a házi segítségnyújtásban, 
közösségi és szociális informá-
ciók szolgáltatásában. 
– Az egészségügyi ellátáshoz 
való hozzájutás biztosítása, 

így a háziorvosi rendelésre és 
egyéb egészségügyi intézmény-
be szállítás, valamint a gyógy-
szerkiváltás és a gyógyászati 
segédeszközökhöz való hozzá-
jutás biztosítása. 
Jelenleg az alsóörsi napközi 
otthonos óvodából történik az 
ételszállítás napi rendszeres-
séggel. Kilenc főnek szállíta-
nak ebédet, amellyel a szolgál-
tatást igénybe vevők elégedet-
tek, számuk az elmúlt fél év-
ben nőtt. Szintén alapfeladat 
az óvodás- és iskoláskorú gyer-
meket tankötelezettség szerinti 
intézménybe történő szállítása. 
Lovasról ezt a szolgáltatást az 
óvodáskorúak, valamint első 
és második osztályos gyerekek 
vehetik igénybe. – Jelenleg 4 is-
kolást és 7 óvodást viszek regge-
lente, és hozom haza őket kísérő 
segítségével. Minden gyermeket 

házhoz szállítunk. A falugond-
noki busz havonta 1400-1600 
kilométert fut – zárta szavait 
Sárdi Máté falugondnok.
Ferenczy Gáborné polgármes-
ter asszony a Balatonfüredi 
Kistérségi Többcélú Társulás 
üléseit folyamatosan látogat-
ja, de érdemben még nem tu-
dott tájékoztatást adni, hogy 
hogyan alakul a térség helyzete 
a jövőben. Az önkormányzat is 
csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszerhez, mely-
nek célja az esélyteremtés ér-
dekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvétel-
ének támogatása. A felhívásról 
erről az újság hasábjain olvas-
hatnak. 
Az Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület részéről több pályá-
zati felhívás került meghirde-
tésre, amelyek közül az önkor-
mányzatot a „Közösségi terek 
fejlesztése”, valamint a „Ren-
dezvények a helyi, térségi ösz-
szefogásért” megnevezésű pá-
lyázatok érinthetik. Az előbbi 
pályázaton elnyerhető összeg 
3 millió forint, melyhez az ön-
kormányzatnak mindössze az 
ÁFA összegét (750 ezer forint) 
kellene biztosítani. A pályázat-
ból megvalósítható lenne a Fa-
luház belső udvarán, egy több-
funkciós szabadtéri közösségi 
színtér kialakítása. -Zöldfelü-
letekkel, térburkolattal ellátott, 
rendezvények tartására alkal-
mas, lábon álló nyitott, ugyan-
akkor fedett építmény, a hozzá-
tartozó szabadtéri kemencével. 
A másik pályázatot a Lovasi 
Napok támogatására lehet be-
nyújtani. A pályázati kiírás sze-
rint a megnyerhető maximális 
összeg 600 ezer forint – derült 
ki a polgármester asszony be-
számolójából. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag megszavazta 
a Leader beadványokat. 

Szendi Péter
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Baleset-megelőzési tanácsok őszre, télre
A kellemesen elhúzódó nyár után megérkezett az ősz, vele a 
hűvösebb idő, hideg reggelek, a rövidebb nappalok és a korai 
sötétedés. Az őszi-téli időjárás sok veszélyt rejt magában köz-
lekedés-biztonsági szempontból. 

A jó látás és láthatóság nemcsak a gépjárművekre vonatkozik! A 
KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felszerelé-
sek, kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek megelőzésé-
re szolgálnak. 
Az iskolákban, az előző tanévben indított és folytatódó „Szuper-
bringa” program is ezt a célt szolgálja. Felhívjuk a gyerek és raj-
tuk keresztül a szülők, felnőttek a figyelmét a kerékpárok biz-
tonságos közlekedését elősegítő - a KRESZ-ben kötelezően elő-
írt - felszerelésére, és a szabályos közlekedésre. 

o Könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés; 
o két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezet;
o hangjelző berendezés, amely csak csengő lehet; 
o egy darab előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa; 
o egy darab hátra piros fényt adó lámpa; 
o hátul egy vagy két (nem háromszög alakú) piros színű fény-

visszaverő prizma; 
o legalább az első keréken minimum 1 db borostyánsárga színű 

prizma, mindkét oldalán fényvisszaverővel. 
Ajánlott tartozékok: a láthatósági mellény és a kerékpárzár.

Igaz, lakott terülten kívül kötelező a láthatósági mellény viselé-
se, mégis azt tanácsolom, esete, a rosszul kivilágított utcán is vi-
seljük!

A gyerekek nagy része egyedül, gyalog, esetleg kerékpárral jár 
iskolába. Vannak, akik a tömegközlekedési eszközöket veszik 
igénybe. A gyerekek óvatosabb közlekedésre való felkészítése 
mellett a láthatóságukat fokozó eszközökkel, jelzésekkel, „díszí-
tésekkel” is gondoskodhatunk biztonságukról.

A téli közlekedésre való felkészülés elsősorban a gépjárművekkel 
közlekedőket érinti. Lassan itt az ideje a gumicserének. Ez nem 
úri huncutság, hiszen a fagyos, jeges, nedves utakon, +7 fok alatt 
a nyári gumi megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, 
így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy 
fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, 
megnő a tapadási értéke, és rövidebb lesz vele a fékút is.
Ebben az időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, ké-
sőbb világosodik, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használ-
ni a gépjárművek világítóberendezéseit, ezért is nagyon fontos, 
hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi 
lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosz-
szabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tart-
va, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkez-
tének kockázata, és rossz manőverezés esetén a hibák könnyeb-
ben korrigálhatóak. 
Ha már a közlekedés biztonságáról volt szó, tájékoztatom Önöket, 
hogy a rendőrség egész évben folyamatosan, nemcsak egy-egy 
akció keretében, ellenőrzi a KRESZ előírásainak megszegőit. Az 
úgynevezett. PDA készülékből - a trafipaxhoz hasonlóan - azon-
nal egy számítógépes adatbázisba kerülnek a szabálysértési ada-
tok. Ezzel a készülékkel tudjuk - többek között - a tiltott vagy sza-
bálytalan megállást, várakozást (kapubejáró, tábla tilalma ellené-
re, kereszteződéstől 5 méteren belül, jelzések eltakarása, járdán) 
a körforgalomban, a kanyarodás során elkövetett szabálysértése-
ket is dokumentálni. 

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

Kaszás Zsolt r. ftörm. körzeti megbízott szolgálati mobiltelefon-
száma: 20/273-3111. 

Stanka Mária
r. őrgy.

Üdvözlöm!
MEGNYITOTTAM RUHAKLINIKÁMAT.

Konfekcionális és egyéb termékek
varrása, javítása, patentozása.

Ruházata tönkre ment? Elszakadt? Hosszú?
Rövid? Bő vagy szűk?
Varrás minden téren,

függönytől a mikulásruháig.
Forduljon hozzám bizalommal! Segítek!

Vargáné Emma Felsőörs, Alsóörsi út 1.
06/87-477067; 06/20-4846309

TÁRSASTÁNC ISKOLA
Hagyományos társastánc iskola diákoknak, és felnőtteknek. A 
tanfolyam minimális létszáma 10 fő. A tanfolyam teljes díja: 
5000 forint/fő. Időtartam: 10 alkalom, heti egy bontásban: 90 
perc, egy-egy alkalom.
Megtanulható táncok: Rumba, Szamba, Cha cha cha, Rock And 
Roll, Paso Double, Mambó, Szalsza, Boleró, Argentin tangó, 
Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox (Foxtrott)
A tanfolyam időtartama: 6-12 év heti 1 x 60 perc, 13-18 év heti 
1 x 90 perc 19 év felett heti 1 x 90 perc. A tánciskolában szerepel 
az illemtanoktatás is, mely korosztályhoz igazodó.
Akinek felkeltettük az érdeklődését, kérem szíveskedjék jelezni 
Szendi Péternél személyesen a Teleházban november 15-ig 
vagy telefonon: 30-530-3466 és 87-575-083.

Gacza Roland



3Lovasi Hírek

I. Szüreti fesztivál

A művésztanár 50. önálló kiállítása

Szerencséje volt,
hogy megtalálták...Hagyományteremtő jel-

leggel rendezte meg az ön-
kormányzat és a Lovas Jö-
vőjéért Egyesület közösen az 
első szüreti fesztivált.

Programunk sikeres volt, 
hiszen nagyon jó visszajelzé-
seket kaptunk több helyről is. 
A pörköltparti nagy sikert ara-
tott. Majd egy órán belül több 
mint száz adag finom étel el-
fogyott. Az ennivaló mellett a 
kiváló italokat a Sarok Boro-
zó biztosította, akik a jó mi-
nőségű italokat nagyon kor-
rekt áron kínálták.

A programon fellépő sze-
replőket a környező telepü-
lésekről hívtuk. Ők az alka-
lomhoz illő dalokkal (bordal, 
szüreti népdalok), jelenetek-
kel, darabokkal léptek fel. Ne-
vezetesen: a felsőörsi Búzavi-

rág Népdalkör, az alsóörsi Si-
rály Népdalkör, a füredi Kék 
Balaton Népdalkör, a Csopak 
Táncegyüttes. A hangulatot a 
„helyi betyárok” nagysikerű 
bemutatója, valamint Nádasi 
Elemér harmonikaszólója fo-
kozta. A színvonalas miska-
kancsó kiállítást a faluházban 
Dr. Praznovszky Mihály nyi-
totta meg.

Este a talpalávalót a Bo-
ros duó szolgáltatta. Köszöne-
temet fejezem ki a Lovas Jö-
vőjéért Egyesületnek, a fel-
lépőknek, munkatársaimnak 
és az összes segítőnek, hogy 
hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez. Kívánok minden-
kinek jó egészséget, hogy jö-
vőre ugyanígy, ugyanitt talál-
kozzunk.

Ferenczy Gáborné
polgármester

A Lovason szolgálatot tel-
jesítő körzeti megbízott, 
szombaton kora hajnalban 
bejelentette, hogy az ellen-
őrzés idejére, a helyi kocsma 
előtt leállított gépkocsiját is-
meretlen személy megron-
gálta. Az elkövető beletola-
tott a gépkocsiba, és a hely-
színről adatainak hátraha-
gyása nélkül elhajtott. 

Az ügyeletes kiküldte a 
járőröket és a baleseti hely-
színelőt, akik megkezd-
ték a szemlét. Az adatgyűj-
tés és tanúkutatás eredmé-
nyeképpen került -szó sze-
rint- látókörbe a feltételezett 
gépkocsi vezetője, egy hideg-
kúti lakos, akit Lovason a Kis-
hegy utcában találtak meg. Az 

erősen ittas férfi szerencsé-
je, hogy a hideg éjszaka előtt 
megtalálták, majd az eljárás 
részeként kétszeri vérvételre 
előállították a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányságra. 

Ellene ittas vezetés gyanú-
ja miatt büntetőeljárás indult, 
valamint több szabálysértési 
eljárás vár rá, mivel a gépko-
csi iratai sem voltak rendben, 
vezetői engedély elvételé-
re, pedig nem kerülhetett sor, 
mert nem is rendelkezett vele. 
A kolléga szolgálati célra, en-
gedéllyel használt, saját tulaj-
donú gépkocsijában mintegy 
30.000 forint kár keletkezett. 

Stanka Mária r. őrgy.
megelőzési kiem. főelőadó

A Nagy Gyula Művészeti 
Alapítvány Lovason működő 
galériája a névadó alkotásai-
ból összeállított tárlat mellett 
rendszeresen bemutatja kor-
társ művészek festményeit, 
szobrait is. 

Idén például augusztusban 
Naomi Devil, szeptemberben 
Gaál Ágnes és Horváth Mó-
nika, októberben Sipőczné 
Hatházi Sára művésztanár 
munkáival ismerkedhettek 
meg a képzőművészet iránt ér-
deklődők. Ezek az események 
a hangulatos kis udvarnak kö-
szönhetően egyúttal baráti be-
szélgetésre is alkalmat kínál-
nak. 

Legutóbb Sipőczné Hatházi 
Sára immár ötvenedik, Baran-
golásaim emlékei című önálló 
kiállítását Ferenczy Gáborné, 
Lovas polgármestere nyitot-
ta meg, méltatva a „civilben” 
nyugdíjas rajztanár változatos 
forma és színvilágát, az épített 
és természeti környezet szép-

ségeire való művészi rácso-
dálkozását. Az összejövete-
len közreműködött Kéri Kitty 
színművész. 

A művésztanártól meg-
tudtuk, hogy a veszprémi 
Cholnoky Általános Iskolából 
ment nyugdíjba, de a megye-
székhely több oktatási intéz-
ményében vezetett képzőmű-
vészeti szakköröket, igyeke-
zett a fiatalokkal felismertet-
ni az alkotás örömét. Ő maga 

elsősorban a Balaton-felvidék 
különleges világát festi vá-
szonra, vagy selyemre, ugyan-
akkor külföldi utazásainak él-
ményei is megjelennek képein. 
A galéria egyik termében erdé-
lyi, a másikban horvátországi 
tájakat, jellegzetes építménye-
ket ismerhettek meg a látoga-
tók, az alkotó „megfogalmazá-
sában”. 

Juhász Ferenc

Kitüntetés
vitéz Pintér Kornélnak

Dr. Hende Csaba, a Ma-
gyar Köztársaság honvé-
delmi minisztere a honvé-
delem ügye érdekében hu-
zamos időn át végzett ki-
emelkedő tevékenysége el-
ismeréséül Nemzeti Ün-
nepünk, az 1956-os For-
radalom és Szabadságharc 
55. évfordulója alkalmá-
ból a Honvédelemért Ki-
tüntető Cím II. osztályát 
adományozta vitéz Pintér 
Kornélnak, a Magyar Vi-
dék Országos 56-os Szö-
vetség országos elnökének, 
a Történelmi Vitézi Rend 
észak-dunántúli törzskapi-
tányának.

Szendi Péter
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Amerika felfedezésének 500. évfordulója 
alkalmából 1992-ben nemzetközi vitorlás 
versenyt rendeztek. Az indulók között volt 
az az öt tagú csapat is, akik közül ketten 
– Dr. Tormási György és Siska Vince - 
eljöttek, hogy megosszák velünk 19 évvel 
ezelőtti élményeiket, tapasztalataikat a 
DENEB nevű vitorlás fedélzetén. 

Mivel amatőr vitorlázók, őket nem a győzelem 
– hiszen versenyen kívül indultak –, sokkal 
inkább a bátorság, a kalandvágy, a bizonyítás 
iránti vágy késztette arra, hogy Kolumbusz 
nyomába szegődjenek, és filmre vegyék nem 
mindennapi utazásukat.
Október 15-én nagy érdeklődéssel vártuk az 
élménybeszámolót. Aki 18 óra előtt odaért, még 
volt ideje az előadás kezdete előtt megnézni 
a paravánokra felerősített fényképeket, 
térképeket, átlapoznia az asztalokon lévő 
fényképalbumot, az érdekes könyveket. 
18 órakor a faluház szépen berendezett 
nagytermében több mint negyvenen ültünk és 
vártuk az előadást. Filmvetítéssel kezdődött az 
este. Az Amerika 500 című, kétszer 25 perces 
kisfilmből ízelítőt kaptunk a több mint 2 
hónapig tartó kalandos utazásból. Bemutatták 
azokat a helyeket, ahol útjuk során kikötöttek, 
csakúgy, mint Kolumbusz, és érdekes kis 
anekdotákat meséltek a nagy utazóról. A 
filmvetítés után nagyon kellemes hangulatban 
telt a kötetlen beszélgetés, sok kérdést tettek 
fel a jelenlévők.
Megtudtuk például, hogy a második 
világháború és 1992 között mindössze 10 

alkalommal szelték át magyar vitorlázók az 
Altanti-óceánt és ebben a tízben az Ambrus 
Gábor – Kele Andor – Kutics János – Siska 
Vince – Dr. Tormási Gyögy „kvintett” is benne 
van. 
 
A DENEB legénysége Genovát, Kolumbusz 
szülővárosát is meglátogatta. Elmondták azt is, 
hogy az út során elromlott a motor, veszélyes 
korallzátonyok között kellett nagy óvatossággal 
lavírozniuk. Egyikük viccesen meg is jegyezte, 
hogy „hiszen Kolumbusznak sem volt motorja, 
mégis sikerült neki!”. Éjszaka 4 óránként váltották 
egymást a kormánynál. A sötétség közeledtével 
a vitorlákat mindig behúzták, hiszen a fekete 
égbolton nem lehetett volna látni egy vihar 
közeledtét. Mivel nem a verseny megnyeréséért 
indultak ezen az óceáni átkelésen, számukra 
a biztonság fontosabb volt a gyorsaságnál. 
Nagy segítség volt számukra, hogy a fehérvári 
amatőr rádiósokkal napi szinten tudták tartani a 
kapcsolatot. Így értesültek az otthoni hírekről, 
és így adtak hírt az otthoniaknak saját magukról. 
Az ő segítségükkel tudták megszervezni a 
hazautat is. Öt férfinak egy 10 méteres vitorláson 
eltölteni több mint 2 hónapot nem lehetett mindig 
egyszerű, de az elbeszélésekből megtudtuk, 
hogy nagyon jól összeszokott a csapat, és 
mindig ügyeltek arra, hogy ha valakinek egy kis 
magányra volt szüksége, lehetővé tették számára, 
hogy „elvonulhasson”. Az operatőr az út nagy 
részét tengeribetegségével küzdve töltötte, 
egymás után kapkodta be a Dedalont, aminek 
hatásától olyan kába volt, hogy filmezéseknél 
oda kellett erősíteni egy tartórúdra. Az átkelés 

San Salvadorban ért véget, a nagy utazók 3 nap 
pihenőt kaptak. Magyarországra Nassau-ból, 
a Bahamák fővárosából repültek, a DENEB 
vitorláshajót egy másik magyar csapat hozta 
haza. 

Köszönet a szervezőknek és az előadóknak a 
remek programért, a támogatóknak a finom 
pogácsáért, az üdítőért és a borért!

Hull Zita

Amerikába mentek... és erről itt, Lovason meséltek
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Díjugratás és fogathajtás

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft. Lovas 
Község Önkormányzatával egyeztetve a község területén „Zöld-napot” szervez, melynek 

időpontja: 2011. november 12-13.
A „Zöld-nap” keretében a belterületen az ingatlanja elé kihelyezett zöldhulladékot szállítja el. 
Az üdülő övezetben élők az alábbi zöldhulladék gyűjtőpontokon helyezhetik el a hulladékot: 

1. Csárda út (Gondűző Csárda felett)
2. Öreghegyi út – Benke út kereszteződés
3. Arany János út

A zöldhulladék az alábbi módon helyezhető ki:
• száraz levél, nyesedék, fű, bármilyen zsákban,
• ágakat, gallyakat – összevágva és összekötegelve (nem dróttal kötegelve, 70-80 cm hosszú, 
kb. 50 cm átmérőjű kévékben).
A megadott időpont után kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el.

Amennyiben a hulladék közé kommunális jellegű anyag kerül, a kevert anyag komposztálásra 
alkalmatlanná válik, így munkatársaiknak nem áll módjukban elszállítani. A szállító járművek 
november 14-től gyűjtik be a zöld hulladékot, minden utcában csak egyszer mennek végig!

Lovas Község Önkormányzata

Nagyon szép időben került az évad utolsó 
versengése megrendezésre. A pályát Bácsi Imre 
és Szabó Miklós tették rendbe, Kis Áron és 
Kloó László irányításával. Az Egyesület tagjai 
építették az akadályokat, amik jó részét Csontó 
Zoltán kölcsönzött. A kihangosítást és az elekt-
romos vezetéket Kemenes Dénes és Tóth Lász-
ló szerelték, míg Sárdi Máté gondoskodott asz-
talokról, székekről. Zsigmond István volt az 
ügyeletes elsősegélyszolgálat vezetője, hála Is-
tennek nem történt semmiféle baleset. Szabó 
Edit egy nagy kosár friss pogácsával erősítette a 
zsűrit és a versenyen résztvevőket. Tóthné Ma-
rika és Szabóné Terike az ebédet és a nevezése-
ket koordináta, Úrvölgyi László, Tóth Eszterke, 
Szijj Hajnalka, Halász Zsófia és Tóth Ottilia pá-
lyaszolgálatosként segítettek. A versenyek bíró-
ja Kloó László nemzetközi bíró és a berlini Pa-
jor Laura időmérő bíró, Kloóné Judit asszony 
pedig a jegyzőkönyv vezetője voltak. Az alsó-
örsi, paloznaki, felsőörsi és lovasi önkormány-
zatok, Pap Huba, Simon László, az Ungarn 
Reisen Berlin, a Schumacher család Kölnből, 
Dákay Péter Floridából, a Heinemann GmbH 
Hamburgból, a székesfehérvári Andromeda 
Travel, Farkas és Társa, Zsitway Attila Buda-
pestről, a veszprémi Lovas bolt és a Báva Bt. 
szponzorálták a serlegeket és versenydíjakat. 
Az Egyesület most és itt is köszönetét fejezi ki, 
hogy a fent nevezettek segítségével újra egy si-
keres versenyt tudtunk lebonyolítani!

Kilenc órától folyamatosan lehetett a neve-
zéseket leadni. A pónik kategóriájába négyen, 
a kezdő lovaknál tizenegyen, a haladóknál he-
ten, a fogatos akadályhajtásnál tizenketten, a 
vadászhajtásnál tizenegyen neveztek. A nagy-
számú és lelkesen biztató közönség előtt a kö-
vetkező eredmények születtek:

Póni Kategória :
1. helyezett: Rothweil Luca, Hannibál nyer-

gében
2. helyezett: Kovács Kata, Lujza nevű póni-

val. Kovács Kata kapta a legfiatalabb ver-
senyzőnek járó külön díjat is, 7 éves az ifjú 
hölgy.

3. helyezett: Király Tamara, Dagi hátán
Kezdő ló kategóriában :
1. helyezett: Marosi Melinda, Orkán nevű lo-

vával
2. helyezett: Széplábi Fülöp, Coriánnal
3. helyezett: Tóth Ottilía, Csinos nyergében. 

Ottilía az Egyesület versenyzője és egyik 
nagy reménye!

Haladó kategóriában :
1. helyezett: Marosi Melinda ismét Orkánnal
2. helyezett: Barla Szabó Zsófia, Regény há-

tán
3. helyezett: Németh Alexandra, Shannon 

nyergében
Akadály hajtásban :
1. helyezett: Pintér Kálmán, Csinos és Re-

mény lovakkal, Nemesvámosról
2. helyezett: Kovács Tamás, Páva és Ritmus 

lovaival, Balatonalmádiból
3. helyezett: Völgyesi Balázs, Dinamit és 

Csabi nevű lovaival, Litérről
Vadász hajtásban :
1. helyezett: Szentesy Vajk, Turbó és Bizsu 

lovakkal, Balatonalmádiból
2. helyezett: Pintér Kálmán ismét Csinossal 

és Reménnyel, Nemesvámosról
3. helyezett: Völgyesi Balázs, Dinamit és 

Csabi lovaival, Litérről.

A 2011-es évet a szokásos szüreti felvonulás-
sal, Paloznak, Lovas és Alsóőrs részt vételével 
zártuk szeptember 24-én. Egyesületünk hét fo-
gatot és egy hintót, valamint kosztümös lova-
sokat szervezett az ünnepre. Legközelebb 2012 
május 28-án, Pünkösd hétfőjén, az évadnyitó 
versenyen adunk alkalmat amatőr, lovas bará-
tainknak a megmérettetésre. 

J.v.P

Könyvbemutató
Lovason

Nemrég költöztem Lovasra, és az első 
lovasi rendezvény, amin részt vettem egy 
könyvbemutató volt, ami több okból is ér-
dekes volt számomra. Ezen élményemet 
szeretném most megosztani önökkel. 

Miután ide költöztem, felkerestem a tele-
pülés legnagyobb hírforrását, a faluházat, 
ahol a teleház és a könyvtár is található. Itt is-
mertem meg Szendi Pétert, aki rendkívül se-
gítőkész és munkájából kifolyólag meglehe-
tősen sok információval rendelkezik a telepü-
lésről, a környékről és a környéken zajló ren-
dezvényekről. Tőle szereztem tudomást erről 
az eseményről is, illetve ő hívott meg erre a 
könyvbemutatóra, mely már a címében is a 
Balatonról szólt – többek közt a Balaton mi-
att költöztem ide az ország másik feléből – és 
ráadásul egy mesekönyv, ami tekintve, hogy 
a kislányom 9 hónapos, nekem pont aktuális.

A könyvbemutatót Dr. Kozák Ágnes a 
könyv írója és Szendi Péter tartotta a lovasi 
faluház kistárgyalójában szeptember 21-én. 
A könyv címe: Mesevilág a Balaton mé-
lyén, a történet főszereplői pedig két kisgye-
rek Nosztori Bendegúz és Lovas Boglárka, 
akik a Balatonnál töltik a szünidőt. Az író-
nőről megtudhattuk, hogy több évtizedig or-
vosként dolgozott, és csak most nagymama-
ként kezdet bele a könyvírásba, így végül egy 
egészen egyedülálló történet kerekedett ki a 
mesében, ahol többek közt azt is megtanul-
hatjuk, hogy mit tegyünk, ha baleset törté-
nik, vagy hogyan mentsünk ki egy fuldok-
lót a vízből. A könyv és az írónő bemutatá-
sa közben a hallgatóság nagy örömére Péter 
több részletet is felolvasott a könyvből, me-
lyek igen érdekesnek bizonyultak, miután 
részben betekintést nyertünk, hogy a műben 
mi zajlik a Balaton felszíne alatt. Többek kö-
zött az is kiderült, hogy mi fűzi a művet Lo-
vashoz, és hogy miért hívják az egyik fősze-
replőt Lovas Boglárkának. 

Számomra ez plusz érdekességgel is szol-
gált, mivel a kislányom most már lovasi la-
kos és Boglárkának hívják. A két főszerep-
lő sok kalandos és tanulságos utazáson megy 
keresztül a Balaton mélyén, melyek szerin-
tem nem csak a gyerekeknek nyújtanak szó-
rakozást, hanem a mesét olvasó felnőtteknek 
is. A történeteket igényesen kidolgozott ké-
pek is színesítik, melyek segítenek, hogy az 
olvasó jobban ráhangolódhasson a történet-
re, és hogy könnyebben elképzelhesse azokat 
az élőlényeket és különböző szereplőket, akik 
még befolyásolják az eseményeket. 

Az idő gyorsan elröppent, s a rendezvény 
végén jöhetett a könyvvásárlás, és a dediká-
lás. A jelenlévők közül többen is vettek egy-
egy példányt – például én is-, és dedikáltat-
tam kislányomnak, Boglárkának. Örök em-
lék lesz nekünk, aki pedig lemaradt erről a le-
hetőségről, azok a lovasi könyvtárban tekint-
hetik meg, illetve olvashatják el ezt a nem 
mindennapi művet. 

Molnár Imre 
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17:00 Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjainak műsora 

 Gyerekeknek tökfaragás 

18:00    Libavacsora (1.500 Ft/fő) 

19 órától
  

Élőzene Nádasi Elemérrel 

További információ, helyfoglalás:  
Hull Zita: 20 417 4544 vagy hull.zizi@lovas-je.info 
Szendi Péter: 87/575-083, 30-530-3466 vagy konyvtar@lovas.hu. 
 

Az ülőhelyek korlátozott száma miatt 110 főnek tudunk vacsorát biztosítani. A 
foglalásokat a beérkezés sorrendjében fogadjuk. Kérjük, időben jelezze igényét! 

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

Szeretettel meghívjuk...  
 

a Lovas Község Önkormányzata és a Lovas Jövőjéért Egyesület  
közös szervezésében 

 

2011. november 11-én (pénteken) megrendezésre kerülő 
 

Márton napi vígasságraMárton napi vígasságra  
  

Helyszín: Lovas faluház 

A büfét a Sarok Borozó biztosítja. 

Szeretettel meghívjuk...  
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MINDENSZENTEKI KOSZORÚK 
KAPHATÓK!

Minden méretben, egyedi kívánság 
szerint is készítek. Több vásárlás esetén 
és a nyugdíjasoknak díjmenetes házhoz 
szállítás. 

Vargáné Emma Felsőörs, Alsóörsi út 1.
06/87-477067; 06/20-4846309

VIRÁGVÁSÁR!
Október 28-án pénteken

délután 1 órától! 

Keresse a Templom téren
a Rotter Kertészetet!

Cserepes krizantémok
nagy választékban

180 Ft/darab ártól,

árvácska pedig

90 Ft/db áron
kapható.

Az igények függvényé-
ben szeretnék hetente egy-
szer Zumba órát tartani a fa-
luházban. Az időpont még 
bizonytalan. Érdemes vol-
na egy alkalmat találni, ami-
kor egyeztetnénk az érdek-
lődőkkel, illetve egy ingye-
nes bemutató órát is tartanék.  
Zumba: A fitnesz és latin tán-
cok mozgásainak kombináci-
ója. Salsa, Flamenco tánclépé-
seire épülő mindenki számá-
ra követhető mozgás. Minden 

Zumba edzés egy nagy buli. 
Szinte észrevétlenül dolgo-
zunk és közben veszítünk sú-
lyunkból! Nem nehéz a kore-
ográfia, mindenkinek ajánlott, 
aki szereti a táncot és a latin 
zenét! Kiváló kikapcsolódás!

Akinek felkeltettem az ér-
deklődését, kérem szívesked-
jék jelezni Szendi Péternél 
személyesen a Teleházban no-
vember 15-ig vagy telefonon: 
30-530-3466 és 87-575-083.

Ambrus Zsuzsanna

Tájékoztatom Lovas Község 
érintett lakosságát, hogy a telepü-
lés önkormányzata csatlakozott a 
Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium Wekerle Sándor Alap-
kezelő által meghirdetett és mű-
ködtetett

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási

Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat

2012. évi fordulójához.

A pályázati feltételeknek meg-
felelően Lovas Község Önkor-
mányzata pályázatot hirdet az „A” 
és „B” típusú támogatásra.

Az „A” típusú pályázatra azok 
az önkormányzat illetékességi te-
rületén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes ide-
jű (nappali tagozatos), alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben, vagy 
felsőfokú szakképzésben, a kép-
zési keretidőn belül folytatják ta-
nulmányaikat. 

A „B” típusú pályázatra azok 
az önkormányzat illetékességi te-
rületén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utol-
só éves, érettségi előtt álló közép-
iskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; és a 2012/2013. 
tanév első félévétől kezdődően 
felsőoktatási intézményben teljes 
idejű (nappali tagozatos), alapfo-
kozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben, vagy 
felsőfokú szakképzésben kíván-
nak részt venni. 

A pályázók közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2012-ben először nyernek fel-
vételt felsőoktatási intézménybe 
és tanulmányaikat a 2012/2013. 
tanév első félévében ténylegesen 
megkezdik.

A PÁLYÁZATOK
BENYÚJTÁSÁNAK

HATÁRIDEJE:
2011. NOVEMBER 14.

A pályázatokat Lovas Község 
Önkormányzatának címére (8228 
Lovas, Fő u.8.) kell benyújtani 
személyesen, vagy postai úton. A 
postai úton benyújtott pályázatok-
nál a postabélyegző dátumát vesz-
szük figyelembe.

A pályázattal kapcsolatban ér-
deklődni lehet az önkormányzat 
hivatalának lovasi irodájában sze-
mélyesen, vagy a 87/447-694-es 
telefonszámon Makkai Brigittá-
nál. Pályázati adatlapokat ugyan-
itt lehet kérni.

Tóth Gáborné
körjegyző

A lovasi könyvtár vendége volt 
Gaál Antal Balatonfüreden élő 
költő 2011. október 7-én.

Az országszerte megrendezett 
őszi könyvtári hét keretében 
Lovas vendége volt Gaál Antal 
költő, akivel Horváth Erzsébet 
beszélgetett. A meghitt hangulatú 
”párbeszéden” keresztül a 
hallgatók bepillantást nyerhettek 
a költő életébe, gyermekkori, 
családi kapcsolataitól a 
balatonfüredi harmadik emeleti 
otthona, „műhelye” bemutatásáig. 
„Egy tiszta lapot teszek magam 
elé, és a fiókból előhalászom a 
ceruzámat.” (Elhatározás)
Az ügyesen vezetett beszélgetés 

során megismerhettük gondolatait, 
a lét és az elmúlás, a hit nagy 
kérdéseiről alkotott véleményét, 
vívódásait. Az életút bemutatását 
egy-egy verse felolvasásával 
tette színessé a költő, ami mindig 
maradandó, nagy élmény a 
hallgatóság számára. Búcsúzóul 
megajándékozta a találkozón 
résztvevőket versesköteteivel.
A beszélgetés végére úgy 
éreztük, hogy egy érzelmekkel 
és gondolatokkal teli, színes 
egyéniségű, hozzánk közelálló 
baráttal lettünk gazdagabbak. 
Értékes, lelket gyönyörködtető 
órát töltöttünk együtt a lovasi 
faluházban.

Madarászné Szakmáry Katalin

Zumbázzunk együtt

Őszi Könyvtári Hét Lovason

HIRDETMÉNY!

ÓVJUK KÖZÖSEN A TERMÉSZETET!

Az utóbbi időben többször problémát jelentett, hogy sokan köz-
területen szemetelnek, zsákokban otthagyják a hulladékot, me-
lyeket a kutyák idővel szétrágnak. Kérjük Önöket, hogy a kör-
nyezetünk tisztasága érdekében szíveskedjenek venni a hivatal-
ban vagy a teleházban hulladékzsákot.
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