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A napirendi pontok előtt 
Kemenes Dénes polgármes-
ter ismertette a jelenlévőkkel 
az elmúlt hetek történéseit. A 
Kelet-Balatoni Kistérség Te-
rületfejlesztési Társulás ülésén 
döntöttek a fél éves időtar-
tamra alkalmazásra kerülő vi-
dékfejlesztési menedzser sze-
mélyéről. A közelmúltban 
megtartották a rendezési terv 
záró tárgyalását és a külterü-
leti szemétszállítással kapcso-
latban a hivatal egyeztetett 
a szolgáltatóval.  A falu első 
embere tájékoztatta a testü-
letet arról is, hogy a Riviéra 
Turisztikai Egyesületnek új 
munkatársa van Keresztes Éva 
személyében, valamint a Ciff 
hegyi út felújításával kapcso-
latosan tárgyalások folytak a 
tulajdonosokkal. Nemrégi-
ben ülést tartott a  Lovasért 
Alapítvány, ahol felvetődött 
a mikrobusz igénybe vétele 
a lovasi gyerekek szállításá-
hoz, a Balatonfűzfőn tartan-
dó gyermekvasút kiállításra. 
- Megkezdtük a község virá-
gosítását, szerveztünk társa-
dalmi munkát, a muskátlikat 
rövidesen megvásároljuk. Az 
Észak-Balatoni Vadásztársa-
ság kérte az önkormányzat 
támogatását, de az erre vonat-
kozó megállapodás nem került 
aláírásra – fejezte be tájékozta-
tását Kemenes Dénes. Utóbbi 
döntéssel kapcsolatosan Tóth 
Gáborné körjegyző elmondta 

a képviselőknek, hogy 2007. 
február 23-án lejár a vadász-
területek bérlete. Alsóörs, 
Csopak, Felsőörs, Lovas és 
Paloznak községek kezdemé-
nyezik az önálló vadászterület 
létrehozását. A vadásztársaság 
eddig nem fizetett bérleti díjat 
a magánszemély tulajdono-
sok részére. A tulajdonosok-
nak kezdeményezni kellene 
a bérleti díj kifizetését, ehhez 
tulajdoni lapot kell kérniük. 
A kis tulajdonosokat a jegyző 
képviseli. 

Mind a tavalyi önkormány-
zati és a körjegyzőségi költség-
vetés zárszámadását elfogadta 
a testület. Bácsi Imréné a Gyer-
mekjóléti Szolgálat vezetője tá-
jékoztatást adott az elmúlt év-
ről, melyet a képviselő-testület 
egyhangúlag jóváhagyott. 

A legutóbbi testületi ülésen 
a falu vezetősége meghallgatta 
Müller János tervezőt, majd a 
rendezési terv néhány pontján 
módosított:

1. Az LF6-os övezetben a 
patkó tó mögötti területen 12 
négyzetméter legyen az előkert 
nagysága.

2. A Gksz1 övezetben az ide-
genforgalmi funkció mellett 
maradjon egyben a terület a 
homokbányával, és egy lakást 
lehet rá építeni. Ha nem talál-
nak rá vállalkozót, akkor 5 év 
múlva módosítani lehet a ter-
vet.

(folytatás a 2. oldalon)

Néhány pontban 
módosult

a rendezési terv
Kemenes Dénes polgármes-

ter urat beszélgetésünk során 
arra kértem, hogy értékelje az 
elmúlt hat hónap történéseit. 
A falu első embere említést 
tett a megnyert és a még folya-
matokban lévő pályázatokról, 
valamint arról, hogy stabi-
lizálódott az önkormányzat 
pénzügyi helyzete.

 – Az óvoda eladásából szár-
mazó bevételünket a pályázati 
alapba gondoltuk helyezni. 
Sok helyre pályáztunk, mely-
ből már néhány pozitív elbírá-
lásra került. Terveink szerint 
a Vörösmarty, Petőfi, Arany 
János utcák egy része felújí-
tásra kerül. Sajnos a sikeres 
elbírálás, sikertelen részének 
tekinthetjük, hogy mindezt 
jövőre fizetik ki. A megnyert 
pályázatoknál az okozza a 
problémát, hogy azokat előre 
kell finanszírozni és bizony 

több hónap késéssel kapjuk 
meg a beígért támogatásokat. 
Ugyanígy vagyunk a Balaton 
Fejlesztési Tanácshoz benyúj-
tott pályázatunkkal, mely a 
község négy buszmegállójára 
érvényes. Nagy valószínűség-
gel még idén elkészülnek az új 
buszmegállók, de a kifizetésre 
2007-ig várnunk kell. Remé-
nyeim szerint a nyár végére 
elfogadásra kerül a rendezési 
terv, melyet a BFT szintén tá-
mogatott anyagilag.

– A külterületek szemétszál-
lítási problémája is megoldód-
ni látszik…

– Sok problémánk adódott 
ezzel kapcsolatosan. Eleinte a 
szolgáltatók nem igazán akar-
tak erre vállalkozni, de nem-
régiben szerződést kötöttünk 
azzal a céggel, aki a belterüle-
ten is végzi a szemétszállítást. 

(folytatás a 2. oldalon)

Stabilizálódott
az önkormányzat

pénzügyi helyzete

A játszótér egyelőre még nem felel meg az Uniós szabályoknak
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(folytatás az 1. oldalról)
Most, hogy ez elindult újabb 

probléma merült fel, mert az 
ott lakók nem igazán tartják be 
azokat a rendeleteket, amiket 
be kellene tartani. Sajnos nem 
veszik figyelembe azt, hogy 
intézményes szemétszállítás 
van és nemcsak a kommunális 
szemetet, hanem minden más 
egyéb hulladékot is odahorda-
nak. Ezúton is szeretném őket 
arra kérni, hogy az előírások-
nak megfelelően vegyék igény-
be a szolgáltatást. 

– Az Európai Unió jóvoltából 
Magyarország valamennyi tele-
pülésén újjá kell építeni azokat 
a játszótereket, amelyek nem 
az európai normáknak megfe-
lelőek. Gyanítom, hogy a lovasi 
fajátékokat is fel kell újítani. Mi 
mindent tud ezzel kapcsolato-
san elmondani?

– Mindez egy nagyon prob-
lémás kérdés. A mi játszóte-
rünk nem felel meg az EU-s 
normáknak és a beadott pályá-
zatunk sikertelen volt. Az ön-
kormányzat úgy döntött, hogy 
amennyire a pénzügyi lehe-
tősége engedi megépítteti ezt 
a játszóteret. Remélem, hogy 
a lakosság itt is mellénk áll, 
– mint oly sokszor az utóbbi 
években – és anyagilag is tá-
mogatja a fajátékok felújítását. 
Szükség van Lovason játszó-
térre, mert reményeim szerint 
még sok gyerek születik a tele-
pülésen.

–Beszélgetésünk elején emlí-
tést tett arról, hogy az önkor-
mányzat milyen pályázatokat 
nyert meg az elmúlt hónapok 
során. Vannak-e még olyan 
beadványaik, amelyek elbírálás 
alatt állnak vagy esetleg forrás 
hiány miatt el lettek utasítva?

– A kultúrház eszközbeszer-
zési pályázata még nem került 
elbírálásra, itt új székekkel és 
asztalokkal bővülne az intéz-
ményünk. A nyertes Szülő-
föld Programunkat, - melyet a 
Veszprémi Önkormányzattól 
kaptunk - nem biztos, hogy fel 
tudjuk használni, mert kevés 
volt a lovasi jelentkező. Ugyan-
ez elmondható a testvértele-
pülésünkről is, így a tervezett 
csereüdültetés más formában 
valósul meg. Az orvosi rende-
lő bejáratánál szerettünk volna 
rámpát felállítani a mozgás-
korlátozottak részére, de ezt a 
pályázatunkat sajnos elutasí-
tották. Azonban mindenkép-
pen meg kell oldani a közeljö-
vőben. 

– Polgármester úr az idei 
költségvetés miként alakul a 
település életében? Lehet-e már 
azt mondani, hogy stabilizáló-
dott a helyzet Lovason?

– Amit átvettünk hitelállo-
mányt, annak az átütemezését 
kértük, így elviselhetőbbé vált 
a részletfizetés. A körjegyző-
ség bevezetése miatt mintegy 
4 millió forintos megtakarí-
tásunk van ebben az évben. 
Nyugodtan mondhatom, hogy 
az önkormányzat működését 
semmi nem gátolja.

– Úgy tudom, hogy lakossági 
összefogással útfelújítások lesz-
nek az Öreg-hegyen!

– Igen, valóban így van. Úgy 
tűnik, hogy mindez két utcánál 
nagyon komoly szándékként 
merült fel. Az útépítés a For-
rás közt és a Ciff hegyi utcákat 
érintené. Az önkormányzat a 
bonyolítást végezné. Jelenleg 
ezzel tudunk hozzájárulni az 
önerős útfelújításokhoz.

Szendi Péter

Stabilizálódott az önkormányzat
pénzügyi helyzete

(folytatás az 1. oldalról)
3. A szénsavas forrás védel-

mét a jelenleg érvényes ren-
dezési terv 24.§. (4) és (5) be-
kezdésében levő szabályozás 
szerint kell fenntartani.

4. Az őskori festékbányánál 
(088/2. hrsz) levő erdőterüle-
tekre javasolja az Ee jelü öve-
zeti besorolást, mely alapján 
lehetővé válik a tanulmány-
tervben szereplő beépítés.

5. A temető védőtávolságát 
kiegészíti azzal, hogy 50 méte-
ren belül új épület nem helyez-
hető el.

6. Beépítési arányok megvál-
toztatása: Lke2 és Lke6 öveze-
tekben 25 %; az Lf övezetben 
egységesen 20 % lesz a beépí-
tési arány.

A két templom díszvilá-
gításának kivitelezésére egy 
pályázó volt, ezért a testület 

továbbra is fenntartja a pályá-
zati kiírást. Ádám Lászlót bízta 
meg az önkormányzat a három 
út és a négy buszmegálló felújí-
tásának műszaki ellenőrzésére. 
Védetté nyilvánították a lovasi 
festékbányát, valamint 120 ezer 
Ft önrészt – melynek ötven 
százalékát a Lovasi Gyermek 
és Időskorúakért Alapítvány 
visel - biztosítanak a Szülőföld 
Programra. A következő ülés 
során születik döntés a helyi 
civil szervezetek támogatásá-
ról, mert a május 31. határidő 
még nem járt le a testületi ülés 
napján. Lakossági megkeresés 
alapján szóba került a Köves 
közben fekvőrendőr elhelyezé-
se, valamint a lakó-pihenő öve-
zeti jelölés és tábla elhelyezése, 
melyről később kíván dönteni 
az önkormányzat. 

Szendi Péter

Néhány pontban módosult
a rendezési terv

A Hősök Napi ünnepség
margójára

 
A hagyományok szerint idén is megrendezte az Önko-

rmányzat a Hősök Napi ünnepséget. Az elmúlt évek során 
különböző időpontokban tartottuk, volt korán reggel, délelőtt, 
este fáklyafénynél. Ez legtöbbször a gyermeknapi programok, il-
letve a környező települések programjához igazodott.

Idén úgy gondoltuk, hogy 10,00 órakor a református isten-
tisztelet után tarjuk. Eszerint szerveztük a fellépőket. Ezzel az 
időponttal jelentettük meg a Lovasi Hírekben is előtte 2 hét-
tel. A túl korai megjelenés miatt csütörtökön, pénteken még 
szórólapokon is jeleztük a lakosságnak a gyermeknapi illetve 
Hősök napi programot. 

A szórólapra reagálva pénteken-szombaton többen jelezték, 
így Ráski Miklós tiszteletes Úr is, hogy konfirmálás lesz vasárnap 
és az istentisztelet várhatóan 1-1,20 óra lesz.  Arra már nem volt 
mód, hogy az időpontot áthelyezzük, ezért tiszteletben tartva a 
konfirmálást a II. világháborús emlékműnél csak koszorúztunk 
és az I. világháborús emlékműnél tartottuk az ünnepséget.

Tanulság számomra az, hogy ezután a rendezvények előtt za-
jló események hosszát pontosan kell egyeztetni. Kérném továbbá 
Tisztelt Lakótársaimat, ha észrevesznek ilyen ütközést minél ko-
rábban jelezzék, hogy még korrigálni lehessen.

Ezúton kérek elnézést mindazoktól, akik részt szerettek volna 
venni a megemlékezésen, de a két esemény egybeesése miatt 
nem volt erre módjuk.

Kemenes Dénes
polgármester

Júniusi üzemanyagárak
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-a felhatalmazza 
az APEH-t arra, hogy az üzemanyagárat közzétegye. Ha a magán-
személy az üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint 
számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie. 
Ólmozatlan motorbenzinek:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin: 285 Ft/liter.
ESZ 98 ólmozatlan motorbenzin: 298 Ft/liter
Gázolaj: 278 Ft/liter
Keverék: 302 Ft/liter
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Lovas községben l998-l999 kezdődően  
évi két alkalommal – Pünkösdkor illetve 
búcsú napján - úgynevezett „nyilvános 
edzést tart” a lovasi Lovas Egyesület. Ez 
a „nyilvános edzés” azonos színvonalú 
egy megyei szintű díjugrató versennyel. A 
versenyre a résztvevők biztonsága érdeké-
ben mentő gépkocsit rendelnek, minden 
résztvevőt egy tál étellel és itallal vendégül 
látnak, a helyezést elértek díjakat, érmeket 
és szalagokat kapnak. A versenyt hivatásos 
versenybíró vezeti. Dr. Keszthelyi Csaba úr 
mint vezetőbíró irányította, nagy rutinnal 
és szakértelemmel a most 2006.június 05.-i 
összevetést.

Az idei versenyre a kezdő kategóriába 
húsz, a haladó kategóriába huszonegy lovas 
nevezett.

A magasugráson hét versenyző vett részt. 
Annak ellenére, hogy az idei verseny nagyon 
rossz előjelekkel indult - kedvezőtlen időjá-
rás, tisztújítási választások előtt álló Lovas 
Egyesület, anyagi gondok – nyugodt lelki-
ismerettel kijelenthető, hogy sikeres, még-
hozzá nagyon sikeres volt a rendezvény. Ezt 
bizonyítja a nagyszámú közönség és hozzá-
értők véleménye is. Természetesen ehhez a 
főszervező, Halász Zsófi fáradhatatlan, oda-
adó munkája adta meg az alapot. A szerve-
zésben asszisztensként Szabó Miklósné állt 
Zsófia rendelkezésére, mert Zsófi  különben 
„elúszott volna”! A segítség nem maradt el a 
lovasi Önkormányzat részéről sem, aminek 
a legjobb bizonyítéka, hogy a falugondnok 
Bácsi Gyula úr, már napokkal a verseny 
megkezdése előtt a pályát gondozta, kezelte. 
A technikai berendezések szállítását, búto-
rok organizálását is neki köszönheti a Lovas 
Egyesület. 

Kemenes Dénes polgármester úr segít-
ségét a hangosítóberendezés üzemelésének 
érdekében sem felejthetjük ki. A pályát a 
káptalanfüredi Sokoray Szabolcs úr tervei 
alapján Szabó Miklós úr és lelkes ifjú barátai 
Látos Sándor Csopakról, Kis Áron, Koteczki 
Krisztián, Makkai Levente, Kovács Kristóf, 
Bognár Balázs, Kovács Marcel és Hertcz 
Máté Lovasról építették illetve a verseny 
napján mint pályaszolgálatosok ténykedtek. 
Az érdekesség kedvéért megemlítem, hogy a 
tizenéves segítők bére öt gombóc fagyi volt, 
amiért a verseny kezdetétől a pálya letaka-
rításáig  hét órán keresztül folyamatosan a 
helyszínen kellett lenniük. Lelkes hozzáállá-
suk, segítőkészségük példamutató! 

Rásky Katalain felsőőrsi lótenyésztő, - 
mint segéd adminisztrátor - fogadta a bene-
vező versenyzőket. A zsűri munkáját nagy-
ban segítette Kis Zsófia, aki szintén egész 
nap rendelkezésre állt. Simon László úr vál-
lalta a versenyzők élelemmel való ellátását, 
amit neje Marika és Ódor László úr hathatós 
segítségével tökéletesen megoldott. Torma 
Zoltán úrnak köszönhető, hogy az elektro-
mos csatlakozás a technikai berendezések-
hez idén tökéletesen működött.  Csontó Zol-
tán úr és csapata, Felsőőrsről az akadályok 
átépítésekor,  szünetbetétként, rendkívül 
színvonalas lovasbemutatót tartott. A bemu-

tató a „Parelli-methodust” népszerűsítette, 
profi módon. 

Anyagiak hiányában a Lovas Egyesület ezt 
a rendezvényt ilyen szinten nem tudta volna 
megrendezni, de az alábbi szponzorok segít-
ségével ez az akadály is elsimult. Köszönet a 
nagylelkű segítségért! Íme az adományozók: 
Alsóőrsi-, Felsőőrsi-, Lovasi- és Paloznaki-
Önkormányzatok, Koloskavölgy Vadásztársa-
ság, Jásdi Pincészet Csopak, Pap Huba úr Lo-
vas, Lovasfelszerelések boltja Veszprém, Báva 
Bt.(Tüskés András) Veszprém, Andromeda 
Utazás Iroda Székesfehérvár, Cimbalmos 
Korcsma Lovas, Lovasélet (lovas szaklap) és 
Tóth László könyvelési iroda Veszprém.

 „Last but not least” még egyszer leírom a 
Lovas Egyesület nevében a legmelegebb kö-
szönő szavakat tolmácsoljuk minden felso-
rolt és esetleg név szerint sajnálatos módon 
meg nem említett önkéntes, önzetlen sze-
mélynek, akik a rendezvény sikeréhez hoz-
zájárultak!

Facit: Először kívánjuk az Egyesületnek, 
hogy rendezvényeik színvonala a további-
akban is ilyen emelt szinten maradjon és 
sikerekben, élményekben gazdagítsa a részt-
vevők egoját! Másodszor a  lovasi fiatalok 
példát mutattak nagyon sokaknak, hogy a 
jövőben van remény és bízhatunk bennük! 

A kezdő lovas, kezdő ló kategória követel-
ményei:

Nyolc, nyolcvancenti magas akadályt kel-
lett leküzdeni. A pálya hossza 450 m, alapidő 
90 másodperc.

Összevetésnél öt akadály a 230 m hosszú 
pályán 46 másodperces alapidővel volt a kö-
vetelmény.

A haladó lovas, haladó ló kategória köve-
telményei:

Kilenc, százcenti magas, minimálisan 300 
m/perc iramban kellett a szintén 450 m hos-
szú pályán a legjobbat nyújtani.

Összevetésnél öt akadályt a 230 m hosszú 
pályán 46 sec. alapidővel kellett lehetőleg hi-
bátlanul leküzdeni.

Magasugrás követelményei :
120 cm magassággal, egy hármas akadál-

lyal (triplebar) kezdődik a verseny. Csak az 
jut tovább, aki egyszeri kísérlettel átugorja. 
Minden új sorozat kezdete előtt 10 cm-rel 
emelik az akadályt. Természetesen az nyer, 
aki a legmagasabb akadályt át tudja ugorni. 
Megjegyzendő, hogy az idei győztes 170 cm-
rel nyerte ezt a rendkívül szoros versenyt!

Eredmények
Kezdő kategóriában
1. helyezett: Mráz Tamás, Keoma nevű lo-

vával a Salföldi Lovasegyesületből.
2. helyezett: Mráz Tamás, Mimi nevű lóval 

Salföldről.
3. helyezett: Kis Áron, Csinos nyergében a 

lovasi Lovas Egyesület színében.
4. helyezett: Földes András, Pompás nevű 

lóval az F+F Lovas Egyesületből.
5. helyezett: Horváth Balázs, Rendy nevű 

lovával, Kisbérről.
6. helyezett: Tábori Norbert, Lord nyergé-

ben, szintén Kisbérről.

Haladó kategóriában
1. helyezett: Mráz Tamás, Mimivel a 

Salföldi Lovasegyesületből.
2. helyezett: Mráz Tamás, Merész nyergé-

ben a salföldi Lovasegyesületből.
3. helyezet: Horváth Balázs, Rendyvel, 

Kisbérről.
4. helyezett: Széplábi Fülöp, Fokos-Fan-

tom nevű lóval, a Tapolca VSE verseny-
zőjeként.

5. helyezett: Szénási Viktória, Astor nevű lo-
vával, a vörösberényi Lovasegyesületből

6. helyezett: Balogh Dániel, Gidrán-
Zámoly nyergében, a Bottyán János SE 
Sümeg versenyzőjeként.

Magasugrás kategóriában
A 170 cm magasság leküzdésével mint a 

legjobb Horváth István, Merész nyergében, 
Salföldről nyerte a magasugrás versenyét. 
Megjegyzendő, hogy hét indulóból állt a me-
zőny, és ötször kellett a magasságon emelni, 
mire eldőlt a nemes küzdelem.

J.v.P. 

Pünkösdi díjugrató lovasverseny
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Május utolsó vasárnapján tartalmas programokkal vártuk a 
gyermekeket és szüleiket egyaránt a gyermeknap alkalmából 
szervezett rendezvényünkön. Szerencse, hogy sok családnak 
még a borús, esős idő sem vette el a kedvét attól, hogy elláto-
gassanak a Millenniumi Parkba, és bekapcsolódjanak a színes, 
változatos programokba május 28-án.

Egyformán nagy érdeklődés övezte az Alsóörsi Kutyaiskola 
engedelmességi és őrző-védő bemutatóját, Halász Zsófia gyertya-
öntő kézműves foglalkozását, és a legkisebbek is jól mulattak a 
Mozaik Bábszínház két bohócának tréfáin, majd buzgón falták a 
lángos-evő versenyen a Szabó Miklósné sütötte finom lángoso-
kat.

A szeles, kedvezőtlen időjárás mindvégig veszélyeztette a sza-
badtéri programokat, de az ügyességi vetélkedők kivételével egy 
program sem maradt el. 

A játékos ügyességi vetélkedőket sajnos már szemerkélő eső-
ben kezdtük el, bízva abban, hogy nem fordul még rosszabbra az 
időjárás. Ám az egyre inkább eleredő eső miatt végül kénytelenek 
voltunk ezt a programunkat félbeszakítani.

Azonban esős vasárnap ide, kitartó felhők oda, mégiscsak si-
került a gyerekek számára bearanyozni a vasárnapi gyereknapot. 

Akik kilátogattak rendezvényünkre, jókedvűen, élményekkel 
gazdagodva térhettek haza. 

Lovas község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a Torma csa-
ládnak és a Tóth családnak a gyermekek részére felajánlott ajándé-
kokért, és külön  köszöni Halász Zsófiának, Szabó Miklósnénak, 
valamint Ferenczy Gábor és Ferenczy Gáborné testnevelés szakos 
tanároknak a helyszínen való tevékenységét.

Hősök napja
A véráldozatokról való méltó megemlékezés vezette elődeinket, 

amikor az 1917. évi VII. törvényben kimondták: “nemzetünk hősi 
halottainak tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, és 
az utókor számára meg kell örökíteni.”

Május utolsó vasárnapján emlékezni, tisztelegni gyűltünk össze Lo-
vason a Templom téren a hazánkért folytatott harcok során elesett hő-
sök, áldozatok előtt.

Lovas község I. világháborúban elesett áldozatai: Bácsi Károly, 
Bocsor Lajos, Bocsor Sándor, Karácsony Sándor, Kiss János, Lőrincze 
Géza, Lőrincze Gyula, Mecséry Gábor, Nagy István, Pecze Sándor, 
Szalay Lajos és Wolner Kálmán. A II. világháborúban Dienes Kálmán, 
Fehér Sándor, Fejes Gyula, Gajer János, Holczhauser János, Sipos Imre, 
Vajda Gábor, Várandi Zsigmondné, Volner Béla és Zusmann Ferenc 
haltak hősi halált.

A magyar hősökre emlékezve Ferenczy Gáborné képviselő asszony 
mondott ünnepi beszédet, majd Kolti Helga színművésznő és Bognár 
Klaudia egy-egy verssel, Juhász Janka pedig furulyán előadott zene-
művel emlékeztek meg mindazokról, akik az I. és II. világháború hősi 
halottaiként, katonai és polgári áldozataiként lelték halálukat.

A megemlékezés után került sor a koszorúk, virágok elhelyezésére a 
II. világháborús, majd az I. világháborús  hősök emlékművénél.

Lovasi gyermeknap

Információk
a Teleházról

Júliusi kézműves játszóházak a Teleházban
· Július 12. /szerda/:  14 - 17 óráig
· Július 26. /szerda/: 14 - 17 óráig

A Teleház nyitvatartási ideje:
Kedd: 16-20 h

Szerda: 16-20 h
Csütörtök: 16-20 h

Péntek: 16-20 h
Szombat: 8-12 h

Szolgáltatások:
- számítógép használat

- internet
- fénymásolás
- nyomtatás
- scannelés

Az oldalt összeállította:
Bognár Mónika 

teleházvezető - művelődésszervező
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Vidor Miklós

Pünkösd
Hangot ha hallasz

meg se fordulj

én vagyok, mindig én vagyok

arcom többé nem láthatod.

Beléd temetkeztem,

suhogok körülötted

szél leszek, vad szél,

hiába rejteznél

menedékedben megkötözlek

lángnyelvekkel lebéklyózlak

soha már el nem oldozlak

Hangot ha hallasz, 

meg se fordulj

én vagyok, mindig én vagyok

szemed, ha üregébe apadt már

arcom a lángban fölragyog.

A pünkösd a görög pentekoszté szó-
ból származik, jelentése ötvenedik.  A 
kereszténység egyik legősibb ünnepe.  
Eredete az ókori Izraelig vezethető vis-
sza.  A zsidóság az Egyiptomból való 
szabadulást, vagyis a zsidó húsvétot kö-
vető 49-50. napon az aratás befejezését 
ünnepelte meg.  A “zsengét”, az első ter-
mést áldozatként mutatták be Istennek.  
A történelem során ez a zsidó ünnep 
egyre fontosabb szerepet kapott.  Az 
időszámításunk kezdetén már ehhez az 
időponthoz igazították a törvények ki-
hirdetését is. 

A keresztyén pünkösd kialakulásá-
nak történetét a Bibliában az Apostolok 
Cselekedeteiből ismerhetjük meg.  Jézus 
Krisztus halálát és feltámadását, a Hús-
vétot követő ötvenedik napon lángnyel-
vek szálltak le az apostolokra, s ezáltal 
megkapták a Szentlelket, amint azt ko-
rábban Jézus megígérte nekik.  Az apos-
tolok tanítását a körülöttük különböző 
tájakról, más országokból, idegen né-
pekből összegyűlt emberek mindegyike 
a saját nyelvén hallotta.

“És mikor a Pünkösd napja eljött, 
mindnyájan egy akarattal együtt valának. 
És lőn nagy hirtelenséggel az égből 
mintegy sebesen zúgó szélnek zendü-
lése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek 
vala. És megjelentek előttük kettős tüzes 
nyelvek, és üle mindenikre azok közül. 
És megtelének mindnyájan Szentlélek-
kel, és kezdének szólni más nyelveken, 
amint a Lélek adta nékik szólniuk.” (Csel 
2:1–4)

Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszé-

dére sokan figyeltek, követték, megala-
kultak az első keresztyén gyülekezetek. 
Pünkösd tehát az egyház születésnapja 
is. 

Erre a csodára, görögül dialektosz 
utaló jeleket a zsidó tradícióban is 
megtalálhatunk.  Az ősegyház ettől 
kezdődően sok hívet szerzett, sokan 
váltak keresztyénné a megpróbáltatá-
sok ellenére is vállalva az üldöztetést  
Pünkösd időpontja nem állandó, min-
den évben máskor ünnepeljük május 10. 
és június 13. között.  Ez abból adódik, 
hogy a húsvét sem állandó időpontra 
esik, pünkösdöt pedig a húsvéti ünnep-
től számítjuk.  A keresztény húsvét min-
dig a tavaszi napéjegyenlőséget követő-
en az első holdtölte után van. 

A Húsvétra a hármasság jellemző.  
Jézus Krisztus Isten fiát elárulták és ke-
resztre feszítették, halálával megváltotta 
az emberek bűneit, majd harmadnapra 
feltámadt.  Nagycsütörtökön az úrva-
csora szereztetése és a Gecsemáné ker-
ti események jelképezik Jézus Krisztus 
elárulását és halálát.  Nagypénteken 
Krisztus a sírban nyugszik.  A kereszt 
leleplezésekor megjelenő megfeszített 
Jézus Krisztus előtt hódolunk, aki meg-
váltotta a kereszthalálával a bűneinket.  
Jézus Krisztus feltámadásával legyőzte 
a halált.  Ez valójában a szombatról va-
sárnapra virradó éjjelen történt.  Eleinte 
egész éjjeles virrasztással és Istentisz-
telettel készültek a feltámadásra.  Pün-
kösdöt húsvét vasárnaptól kezdődően 
számítjuk.

Rásky Miklós

Élő lángnyelvek …

 2006. május 13-án önkéntes 
munkát (társadalmi munkát) 
szervezett az Önkormányzat két 
célért. Az egyik a költségvetés 
szerint virágosításra elkülönített 
összegből vásárolt virágok elülte-
tése volt. Az ültetések helyét a fa-
lugondnokság javaslatára válasz-
totta ki a képviselő-testület.

 A falugondnokság kialakította 
előző héten az ágyásokat és ebbe 
kellett az előző napon megvásárolt 
virágokat szétültetni. A virágosítás 
úgy látszik jó cél, mert 15 fő jött 
segíteni az ültetésben. Így a szorgos 
kezük nyomán délre már minden 
ágyás beültetésre került, sőt még 
más régebbi ágyát is kézbe vettek, 
kapálták, gyomlálták.

Köszönet illeti mindnyájukat. 
Szeretném felsorolni a résztvevő-
ket!

id. Bácsi Gyuláné, Bácsi Gyu-
la, Bácsi Gyuláné, Bíró Ildi-
kó, Ferenczy Gáborné, Gerbel 

Ferencné, Kemenesné Ági, Ma-
gyar Pálné, Péjó Jánosné, Sárdi 
Benőné, Simon Lászlóné,id. Spirk 
Lászlóné,  Szabó Miklósné, Tasi 
Istvánné, Tóth Kálmánné, támo-
gatta: Tarnai Andorné

A virágok és a zöldterület gon-
dozására sikerült kapnunk egy 6 
hónapos foglalkoztatást. Így a vi-
rágok gondozását megnyugtatóan 
Vörös Jánosné végzi.

A másik cél ugyanezen a napon 
vörös kő válogatás volt az épülen-
dő buszmegállókhoz. Akkor még 
nem tudtuk, ma már tudjuk, hogy 
pályázaton nyertünk pénzt a busz-
megálló építéshez és lesz helye a 
kiválogatott köveknek, talán még 
elég sem lesz.

 Itt is szeretném felsorolni a 

résztvevőket és az elvégzett mun-
kát: Barát Zsolt, Kemenes Dénes, 
Ódor László,Simon László, Szűcs 
György.

Minden önkéntes munka szá-
momra sokkal több, mint a pénzért 
megvásárolt szolgáltatás. Lehet, 
hogy kevésbé hatékony, de fontos 
az, hogy azért nem kell pénzt adni, 
tehát a falu gyarapodását szolgálja. 
Az még fontosabb, hogy aki részt 
vesz jó szívvel teszi és ajánlja fel 
munkáját a falu gyarapodására. 
Jó érzés kapni, de talán meg jobb 
adni. Azzal, hogy adunk jobban 
magunkénak érezzük a települést 
az itt lakókat.

Köszönet mindnyájunknak akik 
ezen a napon segítették a települést.

Ezúton szeretném megköszönni 

a más területeken segítőknek is a 
támogatást, a munkát, a részvételt 
és még sorolhatnánk a különböző 
módozatokat, amivel ez idáig segí-
tették a falu életét rendezvényeken, 
ünnepségeken, közterületi mun-
kákon, boros, lovas programokon. 
Előre is szeretném megköszönni a 
Lovasi Napokon segítségüket, mert 
e segítségek nélkül erről a rendez-
vényről sem lehetne beszélni. 

A Lovasi Napokon adjuk át a Vi-
rágos Lovasért díjakat. Reméljük a 
cikk elején említett önkéntes virág-
ültetés a lovasi lakosok virágos por-
táinak egyre szaporodó száma és a 
közösen végezett önkéntes munka 
meghozza virágát, gyümölcsét, 
így egyre élhetőbb, barátságosabb, 
nyugalmat őrző településsé válhat 
Lovas közös erőfeszítéseinkkel.

 Az Önkormányzat nevében tisz-
telettel:

Kemenes Dénes
polgármester

 Virágosítás a falunkban
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Legyen Ön is tagja
a Balaton Riviera

Turisztikai Egyesületnek!
Szeretettel várunk minden magánszemélyt, vállalkozót és szol-

gáltatót, akik közös összefogással tenni szeretnének Alsóörs, 
Csopak, Felsőörs, Lovas és Paloznak  települések idegenforgal-
máért és saját sikerükért. 

Célunk: népszerűsíteni a fenti kistérséghez tartozó települések 
turisztikai lehetőségeit belföldön és külföldön egyaránt.

· A települések lehetőségeit térképpel ellátott igényes katalógus-
ban és programfüzetben ismertetjük.

· Tagjainkat turisztikai vásárokon és kiállításokon képviseljük.
· Tagjaink vállalkozásait, elérhetőségét a világhálón háromnyel-

vű, folyamatosan frissített honlapunkon megjelenítjük.
· Honlapunkon on-line foglalással segítjük tagjaink idegenfor-

galmi bevételeinek növelését.
· Tagjaink prospektusait az alsóőrsi TOURINFORM Irodában 

terjesztjük.  (Ehhez kérek minden érintett szolgáltatót és vállal-
kozót, hogy a terjesztésre szánt saját anyagait átadni és az Egye-
sület prospektusainak terjesztésében pedig aktívan részt vállalni 
szíveskedjen.)

A belépőknek kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk!

Érdeklődés és bővebb információ:
Balaton Riviera Turisztikai Egyesület

8228 Lovas, Fő u.8.
www.balatonriviera.hu,

 illetve E-mail: info@balatonriviera.hu
Keresztes Éva

turisztikai menedzser
Tel.: 70/371-8501

E-mail: ieva@citromail.hu

A Balaton Riviera Turisztikai 
Egyesület új munkatársaként 
ezúton köszöntöm az olvasó-
kat.

Az öt község Alsóörs, Csopak, 
Felsőörs, Lovas és Paloznak 
önkormányzatai és vállalkozói 
által létrehozott Egyesület cél-
kitűzései mára már mindenki 
előtt ismertek. 

A feladat komoly kihívást 
jelent számomra, de optimis-
ta vagyok, így bízom az itt élő 
emberekben, a természet adta 
szépségeinkben, a kistérségek 
szolgáltatóiban és vállalkozói-
ban. 

Hiszem, hogy a Balaton 
nemzeti kincseink egyike. Fo-
lyamatos termékfejlesztéssel 
és marketing tevékenységgel, 
gazdag program kínálattal, a 
vendégek magas színvonalon 
történő kiszolgálásával, ös-
szefogással elérhető lesz, hogy 
a jelenlegi helyzet megváltoz-
zon, a szezon hosszabbodjon, 
a bevétel növekedjen.

Az együttes siker érdekében 
észrevételeikkel és javaslata-
ikkal keressenek bátran elér-
hetőségeimen, továbbá kérem 
Önöket, hogy olvassák el az 
egyesület alábbi felhívását!

A Hadirokkantak,
Hadiözvegyek és Hadiárvák

Országos Szövetségének
tájékoztatása!

A magyar Országgyülés 
a 2006.évi XLVII. Törvény 
megalkotásával újból meg-
nyitotta az életvesztésért és 
munkaszolgálatért való ma-
gyarországi kárpótlás határ-
idejét.

A kérelmek benyújtásának 
jogvesztő határideje 2006. 
július 31.

Részletes tájékoztatás és 
adatlap Lovas Önkormány-
zat (Lovas, Fő u.8. Faluháza) 
emeleti hirdetőjén található.

Felhívás!
Tisztelt Lovasi lakosok!
Bizonyára Önök is észre-

vettek már egy apró, de je-
lentőségteljes változást: az 
úgynevezett Rozs-kanyar-
ban felállított közlekedési 
tükröt. Ezzel a beruházással 
reméljük, hogy sokkal biz-
tonságosabbá vált a falunak 
ez a szűk, beláthatatlan ré-
sze.

Kérünk mindenkit a tükör 
jelenlegi állapotának meg-
őrzésére, valamint a közle-
kedésben való használatára.

További balesetmentes 
közlekedést!

Bácsi Gyula 
falugondnok

Ünnepélyes keretek között adták át a Veszprém Megyei 
Múzeumi Igazgatóság új székhelyét a Vár utca 12. szám alatt. 
Az épület azonban kiállítóteremként is üzemel majd a jövő-
ben. Kuti Csaba a jeles napon egyben egy tárlatot is megnyi-
tott, „Istenes alkotások” címmel. A rendezvényen részt vett P. 
Jáki S. Teodóz pannonhalmi bencés tanár, népzenekutató és 
Asztalos István Veszprém város alpolgármestere.

Új előcsarnoka van a Laczkó Dezső Múzeumnak, melyet a 
közelmúltban adtak át. A beruházás az NKÖM Alfa pályáza-
tán elnyert összegből valósult meg. Az előcsarnokot dr. Vígh 
Annamária, a Múzeumi Főosztály vezetője adta át. A múzeum 
új, állandó kiállítását pedig Dr. Fejős Zoltán, a Magyar Nép-
rajzi Múzeum igazgatója nyitotta meg.

Balatonlellén avatták fel a Balaton legnagyobb személyszál-
lító hajóját a Szent Miklós motoros személyhajót. A hatszáz 
utas befogadására alkalmas „vizijármű” 280 millió forintjába 
került a Balatoni Hajózási Rt-nek. Ünnepi köszöntőt mondott 
Dr. Horváth Gyula vezérigazgató, valamint Dr. Kóka János 
gazdasági miniszter is. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Kuti Csaba a Megyei Közgyűlés elnöke is.

Szendi

MEGYEI HÍREK

1/8 oldal

600,- Ft

1/4 oldal

1.100,- Ft

1/2 oldal

2.000,- Ft

egész oldal

4.000,- Ft

Hirdetési díjak
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Lovasi napok címmel gyermekrajz-kiállítás
kerül megrendezésre a 8. Lovasi Napok rendezvénysorozat 
keretében, 2006. június 30-tól július 2-ig a Faluházban.

Várjuk minden gyermek rajzait, melyben megfogalmazza, 
hogy a 8. Lovasi Napok rendezvénysorozat

gyermekprogramjai közül neki melyik tetszik a leginkább, 
melyiken venne részt legszívesebben. 

De kíváncsiak vagyunk arra is,
hogy ő milyen gyermekprogramokat képzelne el 

a Lovasi Napok rendezvénysorozat keretében.

A rajzokat Lovas község Önkormányzat Teleházában
(Faluház, Fsz.), vagy a közigazgatási irodában (I. em.)

adhatjátok le.
A rajzok leadási határideje: 2006. június 27. 

Minden rajzot leadó gyermek ajándékot kap,
amit a Lovasi Napok 3. napján,  július 02-án 14.30 órakor 

vehet át.

* * *
Lovasi napok címmel fotókiállítást rendez

Lovas Község Önkormányzata 
a Lovasi Napokon (2006. június 30. – július 02.)

 
Lovasi képekből rendezett kiállítássorozatunkkal évről-évre 

Lovas község más-más területét szeretnénk kiemelni,
és annak fejlődését, változását szemléltetni.

Ez évi kiállításunkat a Kövestetőn élő családok életét,
mindennapjait, környezetét megörökítő képekből szeretnénk

megrendezni, ezért szívesen várunk minden olyan régi
vagy újabb fotót, ami a megadott témához kapcsolódik. 

Minél több ember részvételére, és minél több fotóra számí-
tunk, mert teljes körűen szeretnénk bemutatni, nyomon követni 

a Kövestetőn élő emberek életének, környezetének fejlődését.
Várjuk minden érdeklődő részvételét, aki hozzá tud járulni a 

kiállítás megrendezéséhez!

A képeket Lovas község Önkormányzat,
közigazgatási irodájában (Lovas, Fő u. 8., Faluház, I. em.), 

vagy a Teleházban (Faluház, Fsz.) lehet leadni június 27-ig.

A családi és baráti körök pincepörkölt-főző versenye
a Lovasi Napok 2. napján, 

2006. július 01-én kerül megrendezésre. 

A versenyre 9.30 órától lehet benevezni, hozott alapanyaggal.
Szeretettel várunk mindenkit,

aki büszke szakácstudományára, és azt,
valamint étel-remekművét másokkal is szívesen megosztaná.

Felhívjuk az ügyesen sütő lányok,
anyukák, nagymamák figyelmét,

hogy a Lovasi Napok 2. napján, 2006. július 01-én
SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY 

kerül megrendezésre, amelyre bármilyen
otthon sütött süteménnyel be lehet nevezni 

a Millenniumi Parkban felállított süteményes sátornál,
13.30 órától. 

A sütemények és torták zsűrizés és díjazás után árverésre 
kerülnek!

* * *

A Lovasi Napok 3. napján, 
2006. július 02-án balatoni halászlé-főző versenyre

nevezhetnek be mindazok, akik szívesen megmutatják, 
milyen remekül készítik el  e híres magyar ételt.

A versenyre 9.30 órától lehet benevezni, hozott alapanyaggal. 
Szeretettel várunk minden lelkes résztvevőt.

* * *

Lovasi lányok, asszonyok! A Lovasi Napok 3. napján, 
2006. július 02-án a Lovasi Bornap rendezvény keretén belül 

várjuk mindazok nevezését 
a borkorcsolyák versenyére,

akik a lovasi borosgazdák finom borai mellé 
ízletes borkorcsolyákat is tudnak kínálni.

A versenyre nevezni a Millenniumi Parkban felállított
borkorcsolyák sátránál lehet 10.00 órától. 

A Lovasi Napok versenyeire nevezők 
az elismerésen kívül díjazásban is részesülnek!

Játékos vetélkedő kerül megrendezésre
a Lovasi Napok 3. napján,

2006. július 02-án 11.00 órától.
A vetélkedőre szeretettel várjuk a lovasi borosgazdák

benevezését a helyszínen, egy üveg saját készítésű
bor-büszkeségük társaságában!

Tisztelt lovasi Polgárok!

Önök minden évben önkéntes munkával, anyagi és erkölcsi 
támogatásukkal segítették Lovas község Önkormányzatát abban, 
hogy a Lovasi Napok rendezvénysorozatot évről-évre színvona-
lasabban rendezhessük meg, programjait még színesebbé, gaz-
dagabbá tegyük.

Ez évben is kérjük ehhez az Önök segítségét. 
A falu és a Lovasi Napok rendezvényei helyszíneinek rendezet-

tebbé, kulturáltabbá tételéhez, a különböző programoknak he-
lyet adó építmények felállításához, a fellépő vendégeink kísére-

téhez és ellátásához, valamint elszállásolásához várjuk az Önök 
jelentkezését.

Örömmel várjuk azok jelentkezését is, akiknek módjában áll 
tombolatárgyakkal, vagy anyagilag támogatni programsoroza-
tunkat. 

Jelentkezéseket fogadni, és további információkkal szolgálni a 
következő címen, illetve telefonszámon tudunk: 

Lovas község Önkormányzat, közigazgatási iroda (Lovas, Fő u. 
8., Faluház, I. em.), Tel.: 87/447-694. 

Bognár Mónika
művelődésszervezés
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2006 június 30.án (pén-
teken) 18.30-kor Lovason a 
„régi óvoda” épületében egy 
régen megálmodott álom 
kezd valóra válni. Nagy Gyu-
la, Egry József díjas festő-
művész kamarakiállításának 
megnyitásával.

A kiállítás egyben egy „elő-
zetes” épületavató is, mert a jö-
vőben ezen a helyen működik 
majd a Nagy Gyula Művészeti 
Alapítvány és Galéria, „Művé-
szetek Háza Lovas” elnevezés-
sel, mely egyrészt Nagy Gyula 
festőművész (1922-1966) mun-
káinak ad állandó helyet. Az 
épület az Alapítvány program-
jainak helyszíne lesz, működö-
sével szervesen bekapcsolódva 
Lovas és környéke kulturális 
életébe.

Erről álmodott Nagy Ágota 
és testvére Mária azóta, amióta 
felnőtt fejjel újra és újra átérez-
ték azt a veszteséget, amit festő-
művész édesapjuk korai elvesz-
tése okozott 44 éves korában. 
Hirtelen halt meg a művész, 
épp amikor pályája a tökéletes 
beteljesedés felé tartott. 

Szegény, sokgyermekes  
munkáscsalád legidősebb gye-
rekeként nőtt fel Várpalotán. 
Amikor tanárai felfigyeltek 
tehetségére, s biztatták, hogy 
jelentkezzen a Képzőművészeti 
Főiskolára, akkor sem hagyták 
magára, amikor oda felvételt 
nyert. Benkő Béla tanító kez-
deményezésére Várpalota bá-
nyászösztöndíjjal támogatta, 
hogy el tudja végezni tanulmá-
nyait a Képzőművészeti Főis-
kolán. Később első díjat nyert a 

Firenzei Nemzetközi Festőpá-
lyázaton, - ezzel egy éves olasz-
országi ösztöndíjat is - így az 
1942-43-as tanévet a Firenzei 
Akadémián végezte el. 

Hazatérve, Várpalotáról a 
„bányászvárosról” és Veszprém 
megyéről sem feledkezett meg. 
Számos festménye ad korhű 
képet az ipari környék életé-
ről, munkásairól. Bányák, gyá-
rak, üzemek képein őszintén 
megfogalmazva, megjelenítve 
a valóságot, amiről akkoriban 
tilos volt beszélni. Miközben 
számos alkotásának témája 
családtagjai és barátai hiteles 
portréja, önarcképei, valamint 
legkedvesebb nyári tartózko-
dási helyének Lovasnak, Alsó-
örsnek és környékének látvá-
nya. A magyar „Toscana” vagy 
„Provance” mediterrán jellege 
magával ragadóan jelenik meg 
balatoni témájú képein; víz-
partok, nádasok, rétek, szőlő-
hegyek, öreg pincék, de a Ba-
kony dombjai, lankái is ugyan 
ezt a hangulatot árasztják. 
Munkássága ma már történe-
lem. Egy letűnt kor tükre Nagy 
Gyula szemével. Ezekből az al-
kotásokból láthatnak összeállí-
tást az újonnan létrejött Nagy 
Gyula Művészeti Alapítvány 
Galériájában, mely most nyitja 
kapuit, és számos tervvel ké-
szül a jövőre.

Nagy Gyula munkáinak fo-
lyamatos bemutatása mellett 
más kiállításoknak is szeret-
nénk helyt adni. A „hagyomá-
nyos” művészeti ágakon kívül 
a fotótól, a virtuális képzőmű-
vészeteken át ismertebb és még 
ismeretlen tehetséges alkotók 
munkáin keresztül amatőr kis-
filmbemutatót is tervezünk. A 
fiatalok számára nappali alko-
tótábort szeretnénk létrehozni 
nyaranta, ahol más művészeti 
ágakban is csiszolhatják te-
hetségüket, és tanulhatnak a 
gyerekek. Minden nyáron egy 
könyvbemutatóval egybekötött 
irodalmi délutánt, később ha a 
költségvetés megengedi, iro-
dalmi estet tervezünk ismert 
művészek részvételével.

Ez alkalommal 2006 július 

1-én szombaton Nagy Bandó 
András mutatja be frissen 
megjelent „Sosem volt Tosca-
na” c. könyvét, és dedikál 15 
órakor az Alapítvány Galériá-
jában (volt óvoda épülete). 

Szeretnénk a térség érdeklő-
dőihez közelebb hozni a jazz 
műfaját neves előadók közre-
működésével. Tervezzük, hogy 
minden augusztusban Nagy 
Gyula emlékére születésnapi 
kamaraestet rendezünk a kert-
ben „Házimuzsika” címmel. 
Célunk az értékek felfedezése 
és megőrzése, a hagyományok 
ápolása, a különböző művé-
szeti ágakban, a népművészet 
fontosságának és helyének 
hangsúlyozása (beleértve a 
Balaton-felvidéki népi építé-
szetet is). Szeretnénk feleleve-
níteni a Móra Ferenc és Móricz 
Zsigond-i mesevilágot, eljutva 
Lázár Ervin, Janikovszky Éva, 
Gyárfás Endre, Varró Dani al-
kotásaiig, hogy csak néhány 

nevet kiragadjak. Ezen kívül 
képzőművészeti és fotó pályá-
zatot akarunk hirdetni bármely 
témakörben középiskolások 
részére, s a nyertes alkotások-
ból kiállítást rendezünk majd.

Reméljük, hogy munkánk-
ban épp annyi segítséget ka-
punk majd, amilyen nyitott és 
segítőkész fogadtatásban volt 
részünk Lovas község és kör-
nyéke részéről. A község veze-
tőségének, az Önkormányzat 
dolgozóinak és a falu minden 
lakójának ezúttal is külön kö-
szönjük ezt!

Mindenkit várunk szeretet-
tel a 2006-os Lovasi Napokon 
(2006. június 30-július 2) és a 
jövőben is részvételükkel, öt-
leteikkel, melyet örömmel ve-
szünk.

Garamvölgyi Erzsébet
művészeti vezető

az Alapítvány nevében

Nagy Gyula emlékkiállítás

Az utóbbi években egy-
re többen veszik igénybe a 
Balaton mentén a kerékpár-
utat. Megnőtt a kerékpá-
rozók száma és vele együtt 
a környezetszennyezés. A 
NABE tagjai a Föld Napján, 
a csoportjaikkal megtiszto-
gatták a kerékpárutat. Ti-
zenkét helyen Badacsony-
tól-Csopakig, rá egy hétre 
pedig Siófokon rendeztek 
tavaszi nagytakarítást.

 Nemrégiben Balatonal-
mádi adott otthont a „Ki tud 
többet a Balatonról?” vetél-
kedőnek Minderről Szauer 
Rózsa elnök asszonyt kér-
deztük. - A Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium 
támogatásával „Csepegtessük 

a lelkekbe a Balaton szerete-
tét” verseny második fordu-
lójára került sor. A NABE a 
Balaton jobb megismerése 
érdekében a környék tizen-
hét iskolájából, 350 felső ta-
gozatos tanuló részvételével, 
négyfordulós egyéni levele-

Továbbra is
védik a Balatont
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Nagy Jenő Balatonfüred 
alpolgármestere, a térség 
országgyűlési képviselője 
már évek óta az idegenfor-
galomban él, ott tevékeny-
kedik. A képviselő úrtól egy 
előrejelzést kértem a várha-
tó szezonról.

– Előrejelzések mindig is 
voltak, csupán ezek hitelessé-
gével adódtak az utóbbi évek-
ben problémáink. Megválto-
zott a turisztikai piac, nagy 
a verseny, a lehetőség egyre 
szélesebb körű a vendégeink 
számára. Nagyon sokan az 
utolsó pillanatban döntik el, 
hogy hova is mennek nyaral-
ni. Mérsékelten optimista va-
gyok a nyarat illetően. A fel-
tételek adottak ahhoz, hogy 
sok turistát tudjunk fogadni. 
Reméljük mindez el is jut a 
vendégekhez, és így minket 
választanak. 

– Egyre több szálloda „nő 
ki a földből” Balatonfüreden 
és környékén. Mindez milyen 
hatással várható az idegenfor-
galomra?

– Balatonfüred és térsége a 
mennyiségi növekedés hatá-
rához ért. Mindezt nem azért 
mondom, mert a konkuren-
ciát nem szeretem, hiszen ha 
az egészséges, akkor az jó ha-
tással van a turizmusra. Tu-
domásul kell azonban venni, 
hogy Balatonfüred egy kisvá-

ros és a befogadóképességei-
nek a határán van. A mostani 
szállodák minőségi javulást 
eredményeznek és remélem 
mindez húzóerő lesz a többi 
szálloda szempontjából. Ezek 
a fejlesztések szükségesek 
ahhoz, hogy a vendégkör ki-
cserélődjön és egy jó, fizetni 
képes vendégek látogassanak 
a Balaton partjára. A lehető-
ségeink sokkal jobbak lesz-
nek, mint eddig voltak. Kü-
lönös tekintettel arra, hogy a 
2007-2013-as Európa Uniós 
tervezési időszakban komoly 
pénzeszközök is a rendelke-
zésünkre állnak majd ahhoz, 
hogy a mi kis saját erőinkkel 
kiegészítve, jelentős fejleszté-
seket tudjunk megvalósítani. 
Ez pedig hosszútávon a Bala-
ton jövőjét biztosítja. 

– A Marina és az Annabella 
szállodákban milyen változá-
sok történtek az elmúlt fél év 
során?

– Az Annabella viszonyla-
gosan jobb állapotú szálloda, 
itt nem kellett olyan nagy-
méretű felújításokat elvégez-
ni, de azért itt is mintegy 30 
millió forintot elköltöttünk 
a tél folyamán. A Marinában 
pedig egy óriási változás van, 
úgynevezett „all inclusive” 
üzemeltetéssel próbálkozunk 
a három nyári hónapban. A 
hotelban százmillió forintos 
beruházást hajtottunk végre, 
hiszen teljesen felújítottuk a 
strandon lévő éttermünket, 
mintegy 20 millió forintért. A 
fennmaradó összeget pedig a 
szálloda belső éttermére, va-
lamint játszóterére költöttük, 
amely már az EU-s normák-
nak megfelelnek. A gyermek 
és felnőtt animációra szintén 
sokat költöttünk, és bízunk 
benne, hogy mindez meg is 
térül. 

Szendi Péter

Egy képviselő,
aki mérsékelten optimista

zős versenyt kezdeményezett 
az elmúlt évben. A verseny 
során voltak villámkérdések, 
dramatizált előadások, példá-
ul a balatoni téli halászatról. 
Az izgalmakban bővelkedő 
vetélkedőn végül a marcali 
általános iskola diákjai dia-
dalmaskodtak, őket követték 
a zánkaiak, majd a fenyvesi-
ek. A győztes csapat egy hetes 
nyári környezetvédelmi tábo-
rozást nyert Pénzesgyőrbe, a 
további helyezetteket pedig 
értékes könyvekkel, színház-
bérletekkel és vitorlázással 
jutalmazták.

A Nők a Balatonért Egye-
sület nemrégiben „hadat 
üzent” az engedély nélkül 
építkezők, illetve a tájba 
nem illő épületek tulajdo-
nosai ellen. Szauer Rózsa 
szerint mostanában nem a 
part mentén, hanem a hegy-
oldalakban „nőnek ki” kü-
lönböző méretű villák. Ilyen 

építkezés folyik például Bala-
tonfüreden a Tamás-hegyen, 
ami nagyon szembetűnő. Az 
elnök asszony tisztában van 
azzal, hogy az önkormány-
zatok szűkös költségvetésük 
miatt nem kezdeményezhe-
tik a bontást. – Néhány évvel 
ezelőtt a csopaki önkormány-
zat 3 millió forintot tett félre 
a költségvetésből ilyen célra, 
de egy jogerős támfal per ese-
tén sem tudtuk érvényesíteni 
az akaratunkat (Szauer Rózsa 
Csopakon önkormányzati 
képviselő szerk.).

 De ne csak a negatív dol-
gokról beszéljünk! Ebben az 
évben úgy adódott, hogy két 
emlékművet állít a NABE. 
Horváth Anna Krisztina 
emlékére Balatonfüreden a 
Horváth-házban, míg Keszt-
helyen gróf Festetics Júliára 
emlékeznek. 

Szendi Péter
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Június 30. péntek: Művészetek Napja
18.00 Kiállítás megnyitása a Faluházban /Fő u. 8./
 Kultúrterem: Népi Iparművészeti Kiállítás
 Lószerszámokból és középkori lovas öltözetekből
 Tárgyalóterem: Kiállítás Lovasi fotókból
18.30 Kiállítás megnyitása a Lovasi Nagy Gyula Galériában, 

régi óvoda épülete, Fő u. 12./
 Nagy Gyula - Egry József díjas festőművész emlékkiállí-

tása
19.00 Kiállítás megnyitása a Református templomban:
 Hunyady család festményeinek kiállítása
19.30 Invitálás a Művészetek Napja rendezvényeire. 
 Zenés felvonulás mazsorettekkel  és a Veszprémi Ifjúsági 

Fúvószenekarral: Fő utca – Templom tér - Millenniumi 
Park útvonalon

19.50 Lovasi Napok ünnepélyes megnyitása a Millennium 
Parkban

20.00  Mazsorett bemutató
20.30  Hastánc bemutató
21.00 Disco – DJ: Mosonyi József

Július 1. szombat: Lovas Hagyományőrző Nap
  9.30 Invitálás a Lovas Hagyományőrző Nap rendezvényeire.
 A Lovas Hagyományőrző Egyesület lovas felvonulása: Fő 

utca – Templom tér - Millenniumi Park útvonalon.
  9.30      Pincepörkölt-főző verseny indítása
10.00 Gyerekpark: Vasútmodell-kiállítás
 Lovaspálya: Lószépségverseny  a lovasi Lovas Egyesület 

szervezésében 
 Focipálya: labdarúgó mérkőzések; csapatok: nősök – 

nőtlenek, Ring Autó – Sün SC
11.30 Lovasi Huszár és Betyár Hagyományőrző Egyesület be-

tyár bemutatója és ügyességi versenye
 Betyártalálkozó: betyár életképek, magyar néptáncok - 

furulyán kísér: Bezsán Pál 
 Lószerszám kiállítás
12.00 Pincepörkölt-főző verseny eredményhirdetése
12.30 Pogrányi Népdalkör előadása - Szlovákiából
13.00     Kuhmon Keiketys tánccsoport előadása-Finnországból
13.30 Sütemények, torták bemutatója és versenye - helyi jelleg-

zetességek bemutatása
14.00    Mozaik Bábszínház: „Mi ez a cirkusz?” c. előadása
15.00    Gyerekpark: játszóház, légvár, Vasútmodell-kiállítás 
15.00 – 17.00: kézműves foglalkozás, játszóház
15.00 – 16.00: harcművészeti bemutatók: judo-, birkózás-, ökölví-

vás-, karate-bemutató
 Kupcsik László testépítő-erőemelő világbajnok bemuta-

tója.
18.00 – 19.00: íjászkodás
15.00 Nagy Bandó András: „Sosem volt Toscana” c. frissen 

megjelent könyvének bemutatója felolvasással, beszélge-
téssel egybekötve. Helyszín: Lovasi Nagy Gyula Galéria

16.00 „Virágos Lovasért” verseny eredményhirdetése Sütemé-
nyek és torták versenyének eredményhirdetése, árverés

16.40     Bakonyi Szabadcsapat harci bemutatója
17.40 Íjász bemutató
18.00 Táncdalok Peller Anna művésznő előadásában 
19.00 Kolti Helga színművésznő előadása
20.00 Szandi  énekesnő műsora
21.00 Tombolasorsolás
21.30 Utcabál – zenél a Casino Együttes 
22.30 Tűzijáték

Július 02. vasárnap: Lovasi Bornap
9.30 Invitálás a Lovasi Bornap rendezvényeire.
 Motoros felvonulás az Északi Part Csavargói Motoros 

Klub részvételével.
 Fő utca – Templom tér - Millenniumi Park útvonalon.
  9.30 Balatoni halászlé főző verseny indítása
10.00 Gyerekpark: Vasútmodell-kiállítás
 Lovaspálya: Alsóörsi Kutyaiskola engedelmességi és  

őrző-védő bemutatója
10.30     Borbemutató, borkóstolás és vásár 
 Borkorcsolyák bemutatója és versenye 
 Helyi jellegzetességek bemutatása, kóstolása
 A bemutatókat vezeti: Kovács Krisztián népi kikiáltó
11.00      Lovasi bortotó – Lovas és környéke tájjellegű borainak 

felismerő versenye
11.30 Adrianus-színpad:  „Gondold meg és igyál” Avagy 

hogyan válik a szőlő és a muzsika örökzölddé. 
Búfelejtő bordal-műsor borkóstolóval egybekötve.

12.00     Halászléfőző verseny eredményhirdetése
12.15     Adrianus-színpad: „Híres magyar dallamok”; Magyar nó-

ták, slágerek, örökzöldek, régi magyar táncok
13.00     Lovasi bortotó vetélkedő eredményhirdetése
 Borkorcsolyák versenyének eredményhirdetése
13.30 Technikai bemutatók: 
 - parkour /akrobatikus ugrás/-bemutató, 
 - rendőrségi bemutató: lézerlövészet, mátrixos rendőrsé-

gi autó
 - tűzoltósági bemutató
14.30     Gyermekrajz-verseny eredményhirdetése
 Gyerekpark: játszóház, légvár, Vasútmodell-kiállítás 
14.30 – 16.30: kézműves foglalkozás, játszóház
15.00 – 16.30: ügyességi vetélkedők
16.00 – 18.00: sétalovagoltatás
15.00 A Centro-Plane Repülős Iskola ejtőernyős bemutatója, 
 Ács Károly lovasi lakos ejtőernyős tandemugrása
15.30 Fülöp Tibor bűvész-bemutatója
16.00 Adrianus-színpad: „Az ezerszínű operett”
 A legismertebb és legközkedveltebb melódiáktól a ritka-

ságokig.
17.15     Ars Nova Művészeti Iskola Alsóörsi  Néptánccsoportjá-

nak bemutatója
17.30 Tombolasorsolás
18.00 Balatonfüred Néptánc Együttes bemutatója 
18.30 HM. Légierő Zenekar Big-Band koncertje 
19.30 Lovasi Napok ünnepélyes zárása
 A Lovasi Napok rendezvényen kézműves kirakodóvásár-

ral, népi kismesterség bemutatókkal is várunk minden 
kedves látogatót. Rendezvénysorozatunkon mindenki-
nek nagyon jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kí-
vánnak a szervezők!
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