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Csökkenő állami norma-
tívával, de elfogadta a 2010. 
évi körjegyzőség költségve-
tését a képviselő-testület. A 
következő ülésen előrelátha-
tólag elfogadásra kerül az 
önkormányzati büdzsé is. 

A napirendi pontok előtt 
Kemenes Dénes polgármes-
ter tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy a Balatonfüredi 
Kistérségi Többcélú Társulás 
költségvetési tárgyalásán je-
len volt. A Balaton Riviéra 
Egyesület 58 millió forintos 
pályázati támogatást nyert el. 
Egy olyan rendszert építenek 
ki ezáltal, amely elsősorban 
regionális elveken alapszik, 
melynek célja, hogy minél 
intenzívebben kerüljön le a 
végrehajtás szintjére a turiz-
mus szervezése, irányítása. A 
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség (NFÜ) koordinálásában 
és a turisztikai szakállam-
titkárság (TSZÁT) szakmai 
irányítása, közreműködése 
mellett jelent meg a Turiszti-
kai Desztináció Menedzsment 

(TDM), amely szervezetek tá-
mogatását biztosítja.  A támo-
gatás az informatikai hálózat 
kiépítését, a különféle szoft-
verek megjelenését, és ennek 
terjesztését, reklámozását fog-
lalja magába, valamint táblák 
kihelyezését, tanulmányutak 

megszervezését. A rekultivá-
ciós pályázat megbeszélése 
megtörtént, előreláthatólag 
jövőre befejeződik a Homok-
bánya rekultivációja. 

Elfogadták a körjegyzőség 
ez évi költségvetését. Sajná-

latos módon a tavalyi évhez 
képest tovább csökkent az 
állami normatíva, több mint 
550 ezer forinttal éves szinten. 
Egy kimutatás alapján a 2007-
es évhez képest idén mintegy 
120 ezer forinttal csökkent 
havi szinten az állami támoga-

tás. A kieső összeget a testület 
elé terjesztett tervezet szerint 
a fenntartó önkormányzatok 
nem finanszírozzák. A bevé-
teli forrásokat így 26.6 millió 
forintban állapította meg a tes-
tület. 

Az önkormányzat költség-
vetését még egy fordulóban 
tárgyalja a falu vezetősége. Az 
előzetes tervek alapján idén 
55.7 millió forintból gazdálko-
dik a település. A helyi adóbe-
vételekből mintegy 20.3 mil-
lió forint bevételt remélnek, 
melynek felét az építményadó 
teszi ki. A képviselő-testület 
takarékos, racionális kiadási 
oldalt tervez, melyből 6.7 mil-
lió forintot csoportosított át 
fejlesztésekre. Ebben az ösz-
szegben szerepel a rendezési 
terv módosítása, ingatlan vá-
sárlása a Homokbánya rekulti-
vációja miatt, ügyviteli és szá-
mítástechnikai eszközök be-
szerzése, műhely vizesblokk 
tervezett kialakítása. 

Lovas is csatlakozott azon 
pályázati lehetőséghez, mely a 
DRV szennyvízdíjának csök-
kentésére hivatott. Elfogadta 
az új rendőrkapitány kineve-
zését a testület, továbbá tár-
gyalta az esetleges főépítész 
szerepét, melyet Paloznakkal 
együtt finanszíroznának. 

Szendi Péter

Kevesebb pénzből gazdálkodik idén
a körjegyzőség

Február 6-án egy napra mindenki az lehet,
aki/ami szeretne lenni: 

Farsang lesz Lovason a Faluházban!
Minden korosztályt szeretettel várunk, minden jelmezes gyermek jutalmat kap.

Részletek hamarosan a postaládákban, buszmegállókban, hirdetőtáblán.
Információ: Hull Zizi (20-323-9797) és Vellai János (30-597-6914)
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A közlekedési szabályok meg-
változtatása mindig a baleseti sta-
tisztikák elemzésén, a mindennapi 
életben bekövetkezett változások 
praktikus követésén alapul. Az új 
szabályok bevezetésével azonban a 
közlekedésben részt vevők bizton-
ságának az erősítése a cél.

A jármű vezetője, mielőtt a jármű-
vel a telephelyről elindul, nemcsak a 
jármű műszaki állapotát (kormány-
berendezés, fékberendezés, gumiab-
roncsok, valamint világító- és fény-
jelző berendezések), hanem a hatósá-
gi jelzések, rendszámtáblák meglétét, 
állapotát is köteles ellenőrizni. A ha-
tósági jelzéseket, rendszámtáblákat a 
járművön kijelölt helyen, jól olvasható 
állapotban kell tartani, azt megváltoz-
tatni, letakarni vagy jogosulatlanul 
eltávolítani tilos.

A jogszabály lehetőséget ad a kü-
lönböző fényviszonyok és időjárási 
körülmények között egyaránt jól lát-
ható, a forgalmi helyzethez rugal-
masan alkalmazkodó információs és 
egyéb közlekedési táblák széles körű 
használatára, amellyel számos baleset 
megelőzhető. 

A vasúti átjáró megközelítésekor 
már nem kötelező a sebesség csök-
kentése, de mindenképpen fokozott 
óvatossággal kell közeledni, hogy az 
áthaladás során eleget tegyünk a vas-
úti átjáró biztosítására szolgáló közúti 
jelzéseknek, illetve szükség esetén 
meg tudjunk állni. Január első hétvé-
géjén a vasúti átjárókban bekövetke-
zett négy halálos balesetben a működő 

jelzőberendezések ellenére hajtottak a 
felelőtlen, illetve figyelmetlen jármű-
vezetők a sínekre. Ez ellen sajnos a 
KRESZ szigorítása és enyhítése sem 
tud védelmet nyújtani.

Járművel az úttesten -az előzés és 
kikerülés esetét kivéve- annak me-
netirány szerinti jobb oldalán jobbra 
tartva kell közlekedni. Lassú jármű-
vel, állati erővel vont járművel, kézi 
kocsival, hajtott (vezetett) állattal, 
valamint lassan haladó járművel lehe-
tőleg szorosan az úttest jobb széléhez 
húzódva kell haladni. A gyalog- és 
kerékpárúton a gyalogos és a kerék-
páros egymás közlekedését nem aka-
dályozhatja, és nem veszélyeztetheti, 
csak a kijelölt sávban haladhatnak.

Új elemként szerepel:
 -a nyitott kerékpársáv, amelyet erre 

szolgáló tábla jelöl, az úttesten kerül 
kijelölésre. A nyitott kerékpársávot 
más járművek is igénybe vehetik az 
irányváltoztatásra vonatkozó szabá-
lyok megtartása mellett.

 -az előretolt kerékpáros felálló hely 
a balra bekanyarodó kerékpárosok 
számára. A felálló helyre a kerékpá-
rosok nem csupán kerékpársávon, 
hanem az út jobb szélén kijelölt ke-
rékpáros nyomon is megérkezhetnek. 
(Az úttesten, burkolati jellel kijelölt 
kerékpáros nyom jelzi a kerékpárosok 
részére az úttesten történő haladásra 
ajánlott útfelületet. Az így megjelölt 
úttesten fokozottan számolni kell ke-
rékpárosok közlekedésével.)

-ha az „Egyirányú forgalmú út” jel-
zőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő 
táblán autóbuszt és/vagy kerékpárt 

mutató ábra jelenik meg, akkor az 
egyirányú forgalmú úton az autóbusz-
ok és kerékpárok a megjelölt irány-
nyal szemben is közlekedhetnek. A 
kerékpárosok ezt az úttesten kijelölt 
kerékpársávon, ennek hiányában az 
úttest jobb széléhez húzódva, vagy az 
autóbuszok részére kijelölt irányban 
az általuk igénybe vehető buszsávban 
tehetik meg.

 -járda, járdasziget, gyalogút, gya-
log- és kerékpárút, kerékpárút, nyitott 
kerékpársáv és kerékpársáv mellett ti-
los úgy haladni, hogy a jármű szerke-
zeti eleme vagy rakománya ezek fölé 
benyúlik, tilos.

A kerékpárosnak a kerékpárról le 
kell szállni, és azt tolva – a gyalogo-
sok közlekedésére vonatkozó szabá-
lyok szerint – kell az úttesten áthalad-
nia. Azokat a helyeket, ahol a gyalo-
gosnak elsőbbsége van, a jármű veze-
tőjének csak olyan sebességgel szabad 
megközelítenie, hogy az elsőbbség-
adási kötelezettségének eleget tudjon 
tenni. Például a jármű vezetőjének a 
kijelölt gyalogos-átkelőhelyet olyan 
sebességgel szabad megközelítenie a 
járművével, hogy ha szükséges, meg 
is tudjon állni. 

Ismételjük át a megengedett se-
bességhatárokat, mert a közigazga-
tási bírság kiszabása súlyosan érinti 
mindnyájunk zsebét! Az előírt sebes-
séghatárok ugyanis már a 2500 kg 
össztömegű gépjárművek helyett a 
3500 kg-t meg nem haladó gépjármű-
vekre vonatkoznak.

Stanka Mária r. őrgy.

Változások
a közlekedési szabályokban
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Jó hangulatú forralt bor verseny

GYÓGYTORNA
Minden hétfőn 18 órai kezdettel várunk mind-

enkit Lovasra a Faluházba,
aki szeretné kicsit megmozgatni magát!

Gyógytornász: Perei Melinda

Törölközőt vagy polifómot
mindenki hozzon magával!

Mozogjunk együtt!

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

Nagy Tünde

Jó hangulatú forralt borverseny

A betlehemes, a nyitott pincék és 
a szilveszter után hamar eljött 
a napja a hagyományos forralt 
borfőzőversenynek, melyet január 2-án 
tartottunk. 

Sajnos az időjárással itt sem volt 
szerencsénk, hiszen viharos szél volt 
délután. Ennek ellenére, dacolva az 
időjárással, sokan neveztek a versenyre és 
sok vendég is érkezett a templomtérre.
A verseny nevezői a sorszámok alapján: 
Tóth Balázs és testvérei, KOSI csapata, 
Vajda Pince, Bácsi Zita- Andrónyi 
László, Magyar Pálné, Csopaki Csúcs 
Csűrdöngölős, Mecséri csapat, Papék 
csapata, Ácsék csapata, Sarok borozó, 
Csikász és társa, HIBOR csapata, Rozé 
csapat. 
A három tagú zsűrit Ceglédy Ákos 

Paloznak polgármestere, Csiszár Péter 
hegybíró és Bot Gábor borász alkotta. 
Az eredmény hirdetésre már a Faluházba 
vártunk mindenkit, ahol Kemenes Dénes 
polgármester és Bóka István országgyűlési 
képviselő köszöntötte az új évet. Majd 
megtekinthettük az összeállítást a 
tavalyi programokról is. Jó hangulatban, 
beszélgetéssel, borozgatással telt el az idő.
A Forralt bor főző verseny eredményei:
1. helyezett KOSI csapata

2. helyezett Mecséri csapata
3. helyezett Ácsék csapata
Közönségdíjas: Sarok borozó 
Megkérdeztem Kovács Károlyt a KOSI 
csapattól, hogyan készítették el a győztes 
forralt bort. Íme a „titkos” recept:
„A hideg borba beletesszük a cukrot 
(tetszés szerint), lassú tűzön főzzük. 
Narancsot, almát, citromot, fűszereket 
(titkosak) adunk hozzá. Fontos volt a jó 
tűzmester és szélfogó Simon Róbert, a 
jó bort pedig Bácsi Gyula biztosította. Jó 
tanács: A bort ne vizezzük!”
Így teltek tehát a decemberi rendezvények. 
Köszönjük mindenkinek az önzetlen 
segítségét, a boros gazdáknak a borokat, 
az asszonyoknak a finom süteményeket és 
kóstolókat, valamint minden segítséget, 
mely hozzájárult a Forralt bor verseny és 
Újévköszöntő sikeres lebonyolításához!

Nagy Tünde



4 Lovasi Hírek

2002. szeptember 4. – Kedden 
reggel Zizivel találkoznunk 
kellett egy szakemberrel, és mivel 
az irodája Csopakon van, úgy 
döntöttünk, átbiciklizünk hozzá. 
Éppen félúton, Paloznakon jártunk, 
mikor Zizi elnézett a bal válla fölött. 
Úgy látszik, nála ez nem megy 
anélkül, hogy közben ne fordítaná 
jobbra a kormányt. Egy szó mint 
száz, a biciklije elindult jobbra, és 
a pedál beleakadt a járdaszegélybe. 
Ez így önmagában még vicces is 
lehetett volna, a baj csak az volt, 
hogy hatalmasat esett, és nagyon 
megütötte magát. A paloznakiak 
azonnal a segítségére siettek. A falu 
természetgyógyásza is megjelent, aki 
gyorsan mentőt hívott. Körülbelül 
40 perc múlva már a veszprémi 
kórházban voltunk. 
Nos, hamarosan megtudtuk, hogy 
Zizinek térdszalag-szakadása van 
a bal lábában. Ma reggel sikeresen 
megműtötték és újra rögzítették 
a szalagot. Most kórházban van 
és próbálja kialudni a fájdalmat. 
Az orvos pénteken tudja majd 
megmondani, jól sikerült-e a műtét, 
de eddig úgy tűnik, hogy minden 
rendben. 
Mondanom sem kell, hogy minden 
tervünk kútba esett, még a villányi 
borút is, úgyhogy itthon tartunk 
borkóstolót. Sajnos úgy néz ki, 
hogy Zizinek két hónapig gipszben 
lesz az egész bal lába. Így az sem 
valószínű, hogy folytatni tudja az 
intenzív felkészülést a jövő évi Tour 
de France-ra!
2002. szeptember 5. – Este 8 óra 
van Lovason. Ezt azért tudom, 
mert harangoznak. A szomszéd 
falu, Alsóörs templomában minden 
negyedórában kong a harang, és 
óránként harangoznak. A lovasi 
katolikus templomban hangosan és 
kiadósan harangoznak reggel hatkor, 
délben és este nyolckor minden 

áldott nap, kivéve vasárnap. Ez a 
napi három harangzúgás tagolja 
a falusiak napjait – mintha azt 
üzennék: mindenkinek ébresztő - 
itt az ebéd ideje - és irány az ágy. 
Nos, mivel este nyolckor mindenütt 
harangoznak, én ebből azt a 
következtetést vonom le, hogy akár 
katolikus az ember, akár református, 
20 órakor ágyban a helye. 
Míg a harangok rá nem zendítettek, 
békésen üldögéltem az emeleti 
erkélyen, és figyeltem, ahogy a 
sötétség lassan átöleli a vidéket. 
Innen fentről keletre tekintve az 
alsóőrsi templomot látni a dombtetőn. 
Délnyugati irányban a Balaton 
tárul elénk, pontosabban a Tihanyi-
öböl. Az öböl innenső oldalán, 
tőlünk körülbelül 10 km-re terül el 
Balatonfüred, ahol Zizi felnőtt, a 
másik oldalon pedig egy gyönyörű, 
dombokkal tarkított félsziget 
húzódik, Tihany. A mögöttünk lévő 
dombra épült nyugati szomszédunk, 
Paloznak. Mögöttünk, vagyis 
északon dombvidék húzódik, és 
folytatódik nyugati irányba, egyedi 
jelleget kölcsönözve a Balaton 
északi partjának. Ahogy a nap 
eltűnt a dombok mögött, az jutott 
eszembe, hogy mindig is szerettem 
a naplementét. Ez a nap legbékésebb 
órája, olyan kellemes ilyenkor 
elengedni magunkat. Ha ehhez 
hozzáadunk még egy-két pohár bort, 
az maga a paradicsom; a mi kis 
paradicsomunk a Balaton partján.   
Ma délután több mint kétórás 
biciklitúrát tettem Lovasról 
indulva, le a tóhoz, majd a tó menti 
kerékpárúton tovább. Áttekertem 
Balatonfüreden, és körbebicikliztem 
a Tihanyi-félszigetet. Összesen több 
mint 50 km-t mentem. Mivel elég 
dombos a vidék, jól megizzadtam, 
de a gyönyörű látvány mindenért 
kárpótolt. Keményen megdolgoztam 
azért a néhány pohár borért, amelyet 

most éppen az erkélyen ülve 
kortyolgatok. Egy lovasi termelő 
olaszrizlingjéről van szó, múlt héten 
jártunk nála, étterme és pincéje is 
van. Az olaszrizling a környéken 
igen elterjedt fajta, valószínűleg a 
rómaiaknak köszönhetjük. Persze 
az én borom nem olyan régi évjárat, 
csak 2000-es.
2002. szeptember 9. – Csodálatos 
idő van! Minden nap 25-28 fok, 
napsütés, enyhe szellő. Éjszaka 
enyhén lehűl a levegő, ami nem baj, 
15 fokban nagyon jól lehet aludni. 
Zizi újra itthon van, most pihen. Ami 
engem illet, átmentem pincérbe, 
ő pedig utasításokat osztogat már 
napok óta. Az orvos utasítására 
sokat kell pihennie. Sajnos a hangja 
nem sérült. Kénytelen vagyok föl-
alá rohanni és minden fizikai munkát 
elvégezni. Ez kitölti a napjaimat, 
de meglesz ennek a böjtje, mert 
kénytelen lesz a héten az én főztömet 
enni.
2002. szeptember 11. - Múlt 
éjjel hatalmas vihar kerekedett a 
Balatonon. Még ma is fúj a szél és 
lehűlt a levegő, de a nap sugarai 
már áttörtek a felhőkön. A vihar 
elverte a port és most gyönyörű, 
tiszta a kilátás a tóra. Ma reggel 
fél nyolckor, néhány szomszédunk 
segítségével bementünk a veszprémi 
kórházba kiszedetni a varratokat 
Zizi térdéből. Várt még rá néhány 
vizsgálat, és egy új gipsz. Minden 
lelete kiváló, szépen gyógyul. Most 
már akár utazhat is. 
Sajnos a lovasi nyaralásunk 
a végéhez közeledik. Nagyon 
mozgalmas négy hét van mögöttünk 
– az új ház, a baleset sok izgalommal 
járt. De semmiféle sérülés nem 
árnyékolhatja be az örömünket, hogy 
életünk új szakaszba lépett. Nagyon 
jól érezzük magunkat Lovason. 
Egyre nehezebb búcsút venni!

Fordította: Volford Katalin

David Hull

3. A kerékpározás veszélyes lehet
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Hull Zizit a Lovas Jövő-
jéért Egyesület elnökét kér-
deztem a szilveszterről, hogy 
a lovasi emberek miképpen 
búcsúztatták az óesztendőt 
és köszöntötték az újévet.

– Mikor gondolkodtatok el 
azon, hogy rendeztek egy szil-
veszteri bulit?

– Tavaly november végén 
felmerült az ötlet, hogy Egye-
sületünk szervezzen egy szil-
veszteri batyus bulit a Falu-
házban. 

– Hogyan zajlott szilveszter 
estéje?

– Este 8 órakor érkeztek az 
első vendégek. Este fél 10-kor 
már több mint negyvenöten 
voltunk, ettünk-ittunk, táncol-

tunk, beszélgettünk, nagyon 
jó volt a hangulat. Éjfélkor 
elénekeltük a Himnuszt, pezs-
gővel koccintottunk és kíván-
tunk egymásnak boldog új 

évet. Aztán mindenki levonult 
a Faluház udvarára, ahol tűzi-
játékkal köszöntöttük a 2010-
es esztendőt. A jó hangulat 
éjfél után is folytatódott, sokat 

táncoltunk, nevettünk. Hajna-
li fél 5-kor köszöntünk el az 
utolsó vendégektől.

– Szeretnél valamit kiemelni 
a szilveszterrel kapcsolatban?

– Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani mindenkinek, 
aki részt vett a szervezésben, a 
terem díszítésében, a zenéhez 
szükséges berendezések felál-
lításában, beüzemelésében, va-
lamint tombolatárgyakat aján-
lott fel, megvette és megfőzte a 
szilveszterkor elmaradhatatlan 
virslit, és kivette részét a más-
napi takarításból. Köszönöm a 
lelkesedést, az időt, a kedvessé-
get. Nagyon boldog, egészséges 
2010-et kívánok mindenkinek!

Nagy Tünde  

Február 10. (szerda) 18 óra
„Van más út- Önrendelkezésünk 
megteremtése”
Előadó: Rózsa Péter: biogazda, 
mezőgazdász a Hortobágyról

Február 24. (szerda) 18 óra
„Fénykorona szertartás- és 
fogadalomtétel, avagy a haza 
szolgálatára bármilyen idő alkalmas”
Előadó: Hargitay András úszó 
világbajnok és az „Emberfia Alapítvány” 
elnöke

Március 10. (szerda) 18 óra
„A fehér ló népe – A ló szeretete és 
tisztelete a magyarság életében”
Előadó: Molnár V. József néplélek 
kutató

Március 24. (szerda) 18 óra
„ A válság mint esély”
Előadó: Prof. dr. Kopp Mária egyetemi 
tanár-orvos pszichológus Semmelweis 
Egyetem    

Április 7. (szerda) 18 óra
„Boldogok a takarékosak...” -Gyakorlati 
ötletek a főzőládától a gyümölcstermő 
erdősávig
Előadó: Tóth Ferenc Szent István 
Egyetem Növényvédelmi Intézetének 
egyetemi docense
Közgazdasági témájú előadás szervezés 
alatt.
Április 17. „Örökségünk” címmel 
hétvégi záró-rendezvényt tervezünk 
(gyógynövénytúra, kiállítások, 
előadások, gyakorlati bemutatók, 
vásár).
Aki öt előadáson részt vesz az 
„Örökségünk” hétvégén meglepetést 
kap! A rendezvények helyszíne: 
Lovas Faluház. A belépés díjtalan, 
adományt elfogadunk a rendezvény 
fenntartására! A műsorváltozás joga 
fenntartva! Támogatók: Lovas Község 
Önkormányzat.

Információ:  Nagy Tünde 
konyvtar@lovas.koznet.hu

www.lovas.hu
87/575-083

Könyvajánló
Ebben a hónapban James 

Hilton: A kék hold völgye 
című művét szeretném 
Önöknek ajánlani Déry 
Tibor fordításában. Sári 
László így ír a könyvről: 
Tibet és a Kék Hold völgye 
sokak szemében máig egyet 
jelent: a földi Paradicsom 
tökéletesen megvalósult 
modelljét. Ezt a képzetet 
hét évtizeddel ezelőtt James 
Hilton angol író teremtette 
meg. Ez egy olyan krimi, 
amire egyformán bólint 
rá ma is a legfinnyásabb 
irodalmi ízlésű olvasó és a 
krimirajongó is. Az ember 
örök álma valósul meg e 
könyv lapjain. 

Hősei rátalálnak az 
elveszett Édenre, amit a 
valóságban hiába igyekszünk 
újra megteremteni, sőt 
talán egyre messzebb 
kerülünk tőle. Szép álom 
ez, de kockázatos is. Ennek 
kifejtése adja a regény 
valóban ritka izgalmait: 
merész fordulatosságát és a 
szellemi borzongásokat.

A könyv megtalálható 
a könyvtárban! A belépés 
ingyenes!

Nagy Tünde

Fergeteges szilveszteri buli

Lovasi Esték 2010 
„Ahol élünk, ahogy élünk és amit hagyunk örökségül!”
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Úgy vélem nem én vagyok 
az egyetlen, aki úgy érzi, hogy 
gyorsan múlik az idő. Még élén-
ken bennem élnek az emlékek 
a 2008-as Óévbúcsúztatóról és 
most ismét, nagyon gyorsan itt 
volt az ideje 2009-es év elbúcsúz-
tatásának. Sokan dolgoztunk, 
ötleteltünk azon, hogy minden 
jól sikerüljön a rendezvénysoro-
zaton. 

Decemberben elkezdődtek a kéz-
műves foglalkozások, ahol már 
karácsonyra készültünk adventi 
koszorúval, kopogtatóval, gyöngy-
fűzéssel. Közben a gyerekek lel-
kiismeretesen jártak a betlehemes 
próbákra és várták a „nagy napot”! 
Sajnos a betlehemes napján rossz 
idő volt és a fellépéskor eredt meg 
jobban az eső, de így is sokan ki-
látogattak a templomtérre. Többen 
kérték tőlem, hogy a néhány évvel 
ezelőtt fellépő csengettyűs csapa-
tot hívjam meg, mert ők nagyon 
színvonalas, szép műsort adtak. A 
meghívást a csapat nagy örömmel 
elfogadta. Műsorukat a változé-
kony idő miatt, inkább a reformá-
tus templomban adták elő. Itt sok-
kal hidegebb volt, mint a téren, de 
a fellépők így is nagyon lelkesek 
voltak és sok érdeklődőt vonzott be 
a csodálatos csengettyűszó. 

A templomtéri rendezvény után 
mindenki megtekinthette a Lovasi 
Nagy Gyula Galériában a kará-
csonyi képeslap kiállítást, a lovasi 
asszonyok nagyon szép kézimun-
káit és Halász Zsófia gyertyaöntő 
munkáit. Köszönjük mindenkinek 
aki süteménnyel, borral, fizikai 
munkával, ötletekkel hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez! 

A karácsonyi ünnep után min-
denkit szeretettel vártunk a nyitott 
pincék programokra is. Talán jól is 
esett egy kicsit mulatozni, boroz-

gatni a karácsonyi kiadós ételek 
után. Igyekeztünk a boros gazdák-
kal minden pincéhez kis progra-
mot, műsort is adni, hogy minél 
többen látogassák a rendezvényt. 
Köszönjük a fellépőknek, hogy fel-
ajánlották műsorukat erre az alka-
lomra.

Néhány mondatban megkérdez-
tem a nyitott pincék résztvevőit, 
milyennek találták a rendezvényt a 
saját pincéiknél:

Tóthné Farkas Mária a Sarok Bo-
rozótól:

„Az este során 60 fő látogatott 
el hozzánk. A néptánc bemuta-
tó nagyon jól sikerült, a gyerekek 
ügyesen szerepeltek. Többségében 
új vendégek voltak a látogatók, de 
vannak minden évben visszatérők 
is. Kínálatunkban szerepelt példá-
ul a borkóstolás, tócsi, hurka, kol-
bász, hagymás krumpli. A látoga-
tók észrevétele az volt, hogy több 
ilyen jellegű programon is szívesen 
részt vennének. Köszönjük Bácsi 
Gabriellának és a fellépő lovasi 
gyerekeknek: Kovács Krisztina, 
Kovács Luca, Tóth Eszter, Vacskó 
Gábor, Sárdi Zsolt, Hunyady Csa-
ba, hogy színvonalas műsorukkal 
emelték az est hangulatát. A kö-
zönség nagy tapssal jutalmazta a 
táncosokat.”

Pap Éva a Pap Huba Pincészettől:
 „Nagyon jól sikerült a pin-

cénknél megtartott összejövetel. 
100.000 forintot gyűjtöttünk össze 
a lovasi gyerekek támogatására. 
Nádasi Elemérnek külön köszön-
jük a jó hangulatot, és hogy le-
mondott a tiszteletdíjáról eme cél 
érdekében. Különösen köszönjük 
Siliga Sándor úrnak a nagylelkű-
ségét, mert egy extra nagy össze-
get adott e célra.”

Tóth János a Tóth János Boros 
Pincétől: 

„Az este során mintegy negyve-
nen látogattak el a pincéhez. Az 
érdeklődők részt vehettek egy bor-
bemutatón, ahol megkóstolhatták 
a pince összes borát és a borkészí-
téséből is kaptak ízelítőt. A pincé-
ben házias ételek és finom borkor-
csolyák mellett népdalokat énekelt 
Wolford Alexandra a Dohnányi 
Ernő Zeneművészeti Szakközép-
iskola növendéke. A vendégeknek 
tetszett az este és jövőre is szeret-
nének részt venni a programokon. 
Köszönöm Wolford Alexandrának, 
hogy felajánlott műsorával emelte 
az este hangulatát.” 

Csiszár Péter a Csiszár Pincé-
szettől:

„A meghirdetett napokon hoz-
závetőlegesen 60 fő látogatott el a 
pincéhez. Kínálatunkban szerepelt 
például a paraszttál, melyet sokan 
kértek a nyitva tartott napokon. 
Kolti Helga színművésznő műsora 
nagyon jól sikerült. Hamvas Béla 
művei nagyon elgondolkodtatók és 
illettek az estre. A pincében min-
den nap nagyon jó volt a hangulat, 
az utolsó napon éjfélkor mentek 
el a vendégek. A színművésznő 
Bajáról, direkt a műsor kedvéért 
utazott vissza Lovasra. Általános-
ságban az a tapasztalatom, hogy 
a vendégek fogékonyak a bor és a 
kultúra összekapcsolására. A bor, 
az az ital, mely szorosan kapcsoló-
dik a magyar kultúrához. A válság 
hatására erősödik a magyar turiz-
mus, sokan keresik az ilyen jellegű 
programokat. A vendégek java-
solták, hogy a nyári időszakban is 
tartsunk hasonló rendezvényt. Kö-
szönjük Kolti Helga színművész-
nőnek, hogy felajánlotta műsorát 
és olyan hosszú utat tett meg azért, 
hogy a vendégek jól érezzék magu-
kat.”

Nagy Tünde

Újra eltelt egy év


