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A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

2006. október

Ismét választottunk
Az október 1-jén megtartott önkormányzati választásokon a 362
választópolgár közül 201-en mentek el szavazni, mely 55.5 %-os
arányt jelent. Voksolni egy polgármester- és hét képviselőjelöltre,
valamint a megyei közgyűlésbe a pártok által delegált személyekre
lehetett.
Kemenes Dénes László polgármesterjelölt 168 érvényes
szavazattal lett Lovas polgármestere.
A képviselőjelölteknél az alábbiak szerint oszlott meg a
szavazás:
1.
2.
3.
4.
5.

Takács Ferenc 155 szavazat
Ferenczy Gáborné 130 szavazat
Simon László 128 szavazat
Pap Huba Vérbulcs 115 szavazat
Csajka György János 110 szavazat

6.
7.

Dolgos Sándor 75 szavazat
Sümegi József 69 szavazat

A megyei közgyűlés választási eredménye a következőképpen
alakult:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FIDESZ-KDNP 108 szavazat
MSZP-SZDSZ 48 szavazat
MDF 19 szavazat
MIÉP 6 szavazat
FKGP 4 szavazat
MVPP 2 szavazat

A Lovasi Önkormányzat köszönetet szeretne mondani a
Választási Bizottság és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a
választások során való korrekt munkájáért.
Szendi Péter

Sorsunkhoz méltóan

Ősi időktől emberlakta szépséges vidékünk történelme összeköt bennünket.
Egy égtáj alatt éltek messzi elődeink,
közös sorsban osztoztak az előttünk járt
nemzedékek. Nagy múltat, megpróbáló,
örömben és gondokban is bővelkedő életet
hagytak ránk. Kijutott az otthont teremtő
munkából csakúgy, mint a megérdemelt
sikerekből és a nem várt csalódásokból.
Nemzeti történelmünk dicső eseményei,
lesújtó tragédiái egyként jelentették azt a
formát, amiből mindig erőt meríthetünk
a mégoly nehéz továbblépéshez is...
Balaton-parti hazához, földhöz hű népségünk is a nemzet sorsához méltóan cselekedett élete minden pillanatában. 1956ban is!
Lovas, Paloznak, Csopak, Felsőörs Alsóörssel együtt késlekedés nélkül csatlakozott a forradalom legszentebb eszméjéhez, mondott nemet a diktatúrára. E kistérség is bátran kiált a nemzetrontó zsarnokság ellen. A maga módján teljességgel
részt vállalt nemzeti felkelésünkben.
Albert Camus írta 1957 októberében:
„Magyarország többet tett a szabadságért
és igazságért, mint bármelyik nép a világon. Hisszük, hogy valami bontakozik a

világban, párhuzamosan az ellentmondás
és a halál erőivel, ... bontakozik az emberi
felemelkedés hatalmas mozgalma. A magyarok királyi örökséget hagytak ránk!”
A magyar nép felemelő, örökké fénylő
példát adott a világnak. Nemcsak a bátorság, hanem a szolidaritás megszámlálhatatlan jelét.

Alsóörsön is lángra kapott a forradalom szikrája. Október utolsó szombatján a
templomhoz vonult a lakosság. A Himnusz
hangjai után messze csengett a budapestiek vidékhez küldött üzenete. A történelmi
– világtörténelmi!- órákhoz méltó gondolatok hangzottak el a tömeghez szóló beszédben. Higgadtan, bölcsen, méltósággal
élte meg e tündökletes napokat a nép. A
nagy időhöz illő, példás magatartással. Szívet-lelket eggyé olvasztó mámoros örömben. Emberien! November 4-ig...
Amikor a roppant szovjet hadseregkolosszus támadása megindult, a községben
nyolcan fölkerekedtek s a falu végén tüzelőállást foglaltak. Puskákkal, alig néhány
lőszerrel várták a szovjeteket. Azok, szerencséjükre nem jöttek, így a vállalkozás
véget ért.
A templomnál lezajlott népgyűlés és a
falu végére tervezett ellenállás megmaradt
az idevalók emlékezetében. Évtizedekig
kutatott a politikai rendőrség a templomtéri szavaló és maroknyi csapat után.
Mindmáig megható és fölemelő: a nemes lelkű falu néma maradt!
Albrecht Sándor
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Új művelődésszervezője
van a községnek
Bizonyára sokan tudják már, hogy Bognár Mónika babát
vár, ezért mint a falu új művelődésszervezője szeretnék röviden bemutatkozni.
Nagy Tündének hívnak, Felsőörsön élek. Idén diplomáztam Győrben tanító-művelődésszervező szakon. A
Munkaügyi Központ és a képviselő-testület közös támogatásával vált lehetővé, hogy pályakezdőként ezt az állást
betöltsem.
Sokat hallottam a lovasi közösség összetartásáról, amire
jelenleg nagy szükség is van, mert az anyagi lehetőségek
igen szűkösek. Bízom benne, hogy a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozók támogatni tudnak majd a programok, rendezvények megvalósításában, hogy Lovas kulturális élete egyre színvonalasabbá váljon. Szívesen fogadom
az építő ötleteket, javaslatokat személyesen és telefonon a
számítógép-szoba nyitva tartási ideje alatt.
Várom azok jelentkezését /gyerek, felnőtt/, akik szívesen
fellépnének a lovasi rendezvényeken!
Telefonszám:87-575-083
Számítógép-szoba nyitvatartási idő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

13.45-17.45
13.45-17.45
13.45-17.45
12.00-16.00
8.00-12.00

Nagy Tünde
művelődésszervező

Megyei hírek
Az október 1.-jén megtartott önkormányzati és közgyűlési választások során a
Veszprém megyei közgyűlésbe az alábbiak szerint alakultak a szavazatok és oszlottak
meg a mandátumok.
A megyei közgyűlés negyven főből áll, ebből tizenhatot
a 10 ezernél több lakosú települések szavazatai alapján, a
fennmaradó
huszonnégyet
pedig a 10 ezernél kevesebb
lakosú települések szavazati alapján kapták a pártok a
mandátumokat.
A 10 ezernél több lakosú
települések szavazatai alapján
a FIDESZ-KDNP 9, míg az
MSZP-SZDSZ 7 mandátumot
szerzett. A 10 ezernél kevesebb lakosú települések szavazatai alapján a FIDESZ-KDNP
14, az MSZP-SZDSZ 8, míg az
MDF 2 mandátumot szerzett.

László Károly, Fülöp Zoltán,
Gaálné Vörösmarty Éva, Galambos Szilvia, Háry Lenke,
Dr. Hermann István, Judi József, Kovács József, Dr. Kovács
Zoltán, Könnyid István, Kropf
Miklós, Lasztovicza Jenő, Márton Szabolcs, Pálfy Sándor,
Papp Tamás, Polgárdy Imre,
Stolár Mihály, Szedlák Attila,
Takács Szabolcs, Talabér Márta, Trosits Bernadett.
MDF: Kuti Csaba, Máhl Ferenc.

A megyei közgyűlést 20062010-ig az alábbi politikusok
alkotják:

MSZP-SZDSZ:
Baky
György, Bebesi István, Boros Dénes, Farkas Béla, Geipl
Mikósné, Horváth László, Kovács Zoltán János, Leszkovszki
Tibor, Lévai József, Dr. Németh Márta, Pál Béla, Pandur
Ferenc, Pintér Ferenc, Pusztai
István, Dr. Zongor Gábor.
A megyei közgyűlés elnöke Lasztovicza Jenő lett. Az
elnök úrral terveink szerint a
következő számban kívánunk
interjút készíteni.

FIDESZ-KDNP: Ács János,
Dr. Áldozó Tamás, Bikádi

Szendi Péter

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Lovas Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve
2007.évre ezennel kiírja

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan

A pályázatra azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
– Lovas községben állandó lakhellyel rendelkeznek és
– Hátrányos szociális helyzetűek.
A pályázatot Lovas-Paloznak Körjegyzőség Lovasi Ügyfélszolgálati Irodáján (Lovas, Fő u.8. Faluháza) lehet benyújtani,
ahol a benyújtáshoz szükséges pályázati űrlap és a részletes tájékoztató átvehető.
A pályázathoz csatolni kell a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolást,
valamint a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének igazolását.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2.
A pályázatot Lovas Község Önkormányzata bírálja el.

Kemenes Dénes
polgármester

Lovasi Hírek



Tapasztalatok az idei idegenforgalomban
Tavaly azon morfondíroztam, hogy az idegenforgalom
helyzete a külföldi, elsősorban
német turisták elmaradása
miatt térségünkben megrendült. A korábban rendszeresen
visszajáró vendégek indokkal

vagy anélkül elmaradtak, és
helyettük nem igen kopogtattak az új vendégek. Talán
a vészharangot is megkongattam kissé, és a szobakiadó
rendszer visszafejlődését jósoltam.
Az idei évben örömmel tapasztalhattuk, hogy az elmaradt külföldi vendégek helyét
egyre inkább a magyar vendégek vették át. Mértékadó
idegenforgalmi szakemberek
már régóta hangoztatják, hogy
a turizmus akkor egészséges,
ha a vendégek mintegy 60-70
%-a hazai. Itt még ugyan nem
tartunk, de a tendencia örvendetes. A magyar vendégek
köre két csoportba sorolható.
Egyesek a kulturális rendezvényekhez igazodva többnyire hétvégeken jelentkeztek,
2-3 éjszakára foglalva szobátvagy házat. Ők több alkalommal is jöttek és visszatérésük
stabilnak mutatkozik. Más
vendégek 2 - 8 hét időtartamra vették ki a bérleményeket,
ezzel biztonságossá tették a
vendégfogadók helyzetét. Úgy
gondolom, hogy a magyar
vendégek anyagi helyzetének

javulása, valamint a külföldön
szerzett negatív élményeik további fejlődést eredményezhet
a belföldi idegenforgalomban.
A magyar vendégek igénye,
elvárásai alapvetően megegyeznek a külföldiekével, ha

lehet még hangsúlyozottabban, markánsabban jelenik
meg részükről az igényesség.
Vannak akik nem kívánják,
hogy a háziakkal találkozzanak, ezért csak olyan bérleményt igényelnek, ahol a vendéglátók nincsenek jelen. Így a
jó minőségű nyaralók felértékelődnek.
Nem fogadják el a vendégek a
bérleményt, ha az a tisztaságiés higiéniai feltételeknek nem
felel meg. Sajnálattal vettük
tudomásul, hogy egyes vendéglátók az eltelt évek során
bérleményeiket nem újították
fel, a vendégfogadásban oly
fontos ágyakat és ágyneműt
még mindig saját kiselejtezett
holmijukból akarták megoldani. Az ilyen „ügyeskedés”
visszaüt a tulajdonosokra,
mert elveszítik vendégeiket.
A tulajdonosok oldaláról
nézve a dolgot – talán az előző év pangó vendégforgalma
okozta -, hogy idén többen abbahagyták a vendégfogadást.
Minden bizonnyal a kormányzat tevékenysége is elkedvetlenítette a vendégfogadókat, hiszen kizárták a falusi turizmus

folytatását, ezzel a vendéglátók
adómentessége is megszűnt.
A turisztikai szervezetek
vezetői a sajtóban arról nyilatkoztak, hogy hazánkban
idén a szállodai vendéglátás
a tervezettnél jobban alakult.
Ugyanakkor megállapították,
hogy a vesztes ez évben is a
szobakiadás volt. Úgy gondolom, ha mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a vendégek jól érezzék magukat,
akkor ez a sommás megállapítás a mi szobakiadóinkra nem
lesz jellemző.
Ezúton is szeretném emlékeztetni szobakiadóinkat arra,
hogy immár egy éve működik
a kistérség öt községét átfogó
Riviéra Turisztikai Egyesület,
amely a rövid egy év alatt sok
sikeres kezdeményezést tett a

vendégkör bővítése érdekében.
Színvonalas prospektusokat
állíttatott elő, a térség jól használható térképét is elkészíttette, valamint az egyesület honlapját is megrendelte. Rendszeresen részt vesz az egyesület vezetése a hazai turisztikai
vásárokon, így is népszerűsítve
térségünket. Ezek az erőfeszítések csak akkor hozzák meg a
kívánt eredményt, ha lesz mit
reklámozniuk.
Kérem ezért a szobakiadókat, az idegenforgalomban
érdekelt vállalkozókat, hogy
csatlakozzanak az egyesülethez és igényeljék segítségét a
vendégforgalom növelésében.
Rajnai Árpád
alelnök
Balaton Riviéra

Újra indul

a TORNA KLUB!
Idő: 2006. 11. 08. (szerda) 18 óra
Hely: Faluház, kultúrterem
Várunk mindenkit,
aki szeretne mozogni,
s egy jó társaságban eltölteni az idejét.
szervezők
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Mindenszentek - Halottak napja
A Mindenszentek (latinul: Festum
omnium sanctorum) a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az ortodoxia
pedig egy héttel később tartja. Az ünnep,
és az azt követő halottak napja - egyházi
jellegén túl- fokozatosan általános népi
megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetőbe, meglátogatja
elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok
őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás
jelképes virágaival. Az emberek gyertyát
gyújtanak, és elveszített szeretteikre emlékeznek .
MINDENSZENTEK
A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket
istenként és félistenként tisztelték. Szobrot emeltek, szentélyt állítottak számukra.
Marcus Agrippa Kr.e. 27-ben építtetett egy hatalmas templomot, amit
Pantheonnak neveztek el. Itt az összes
isten tiszteletére mutatták be a papok az
áldozatot. A Pantheont aztán Rómában
610 (egyes források szerint 609) május
13-án keresztény templommá alakították.
Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére:
hiszen ezen a napon IV. Bonifác pápa a
templomot az összes vértanú tiszteletére
szentelte. A 4. századból is maradtak fent
adatok Mindenszentek ünnepéről. Szent
Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú
Szent János például már tudott az ünnepről, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni első vasárnap ültek meg. / E
vasárnap neve a görög egyházban ma is
Szentek Vasárnapja. /Az ünnep történetében újabb lépést jelentett III. Gergely
pápa (731-745), aki a Szent Péter Bazilika egyik mellék-kápolnáját nemcsak

minden vértanúnak, hanem „minden
tökéletes igaznak” a tiszteletére szentelte. Az ünnep még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tevődött át,
valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták
régi népi új esztendejét megszenteljék.
/A kelták november első napjaiban emlékezetek az elhunytakra különböző
halotti áldozatok bemutatásával. Náluk
már a VIII. században is közünnep volt
november első napja - ami az év kezdetét
is jelentette./835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan
elismerte az új ünnepet, és attól kezdve
a Mindenszentek az egész kereszténység
ünnepe lett
HALOTTAK NAPJA
Halottak napját november 2-án 998 óta
tartja meg az egyház. Ez az ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta.
Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a
halottakkal „jóban lenni”, az elhunytak
szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy „szegény, fázós lelkek annak fényénél melengethessék
magukat” . A november 2-i halottak napja
konkrétan Sz. Odiló clunyi apáttól (9621048,) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny
anyaegyház alá tartozó minden bencés
házban bevezette. Ez a rendelete (998)
mindmáig fennmaradt. Hamarosan pedig
a bencés renden kívül is megünnepelték,
a 14. századtól Róma is átvette. E napon
gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt
szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz
azonban több népi hiedelem is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja,
hogy a világosban a „véletlenül kiszabadult

lelkecskék” újra visszataláljanak a maguk
sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák
az élőket. Magyar területeken szokás volt
ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a sírokat. Virágokat, manapság pedig koszorúkat visznek az elhunytak tiszteletére. A nép ajkán
ennek a szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell megszépíteni ilyenkor a
sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A néphit szerint ilyenkor ugyanis hazalátogatnak a halottak.
Ezért sokfelé szokás volt, hogy számukra
megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az
asztalra. A bukovinai magyarok körében
pedig még a temetőbe is vittek ennivalót.
Aki ezeken a napokon nem tud kimenni a
temetőbe, az otthon gyújt gyertyát. Zentán
Mindenszentek napján a család minden
tagja meggyújt egy gyertyát, azt tartották,
hogy akié a legelőször leég, az hal meg leghamarabb.
(forrás: internet)

Bognár Klaudia

Hirdessük a békét
Láttam már porba hullott embert,
láttam a sártengert.
Te tetoválhatsz magadra bármit,
én kigondolom, az élet nem akármi.
S nem kéne lenézni.
Pénzed van,
mégse érzed gazdagnak magad.
Tehetetlen vagy,
fogd fel, nem a pénzedért akarnak.
Magadért elfogadnak.

Ne a pénzeddel,
a szereteteddel legyél gazdag.

Nem háborúzzon pénzért a világ.
Nem volt ebből még elég sok hibánk?!

Szegény vagy,
de mégis gazdag.
Lelked, szereteted pénz.
S kelljen a gondolkodáshoz ész.

Ne legyen az a hibánk:
hogy a gazdagságért
háborúzzon csak a világ.

Ne beszéljen a pénz,
ne halljon meg annyi ártatlan ember.
Ne legyen szívünkben mindig csak gyűlölet.
Kelljen már a szeretet.

Kérlek Uram,
ne harcért, szeretetért, békéért éljen a világ.
Ne haljon meg annyi ártatlan ember.
Hirdessék a szeretetet,békét!

Lovasi Hírek



Újdonságok a lovasi konyhában
A Paloznaki Hírmondóban már hagyomány, hogy alkalmanként megjelentetünk néhány receptet. Rajnai Árpádné a
paloznaki Asszonyklub vezetője évek óta teszi közzé receptgyűjteményét az újságban. Remélhetőleg ez az új rovat több lovasi
asszonynak szerez majd örömet, és ők is megosztják az újság olvasóival ételkülönlegességeiket.
(szerk.)
Számomra hallatlan izgalmas feladat a receptgyűjteményemben kutatni. Az évek múlásával több ezer étel leírását őrzöm, legjobban azokat, amelyeknek elkészítésével sikert arattam. A soksok recept közül most szüreti ételeket közlök, abban a reményben,
hogy elkészítésük izgalmasabb, pikánsabb ízlésvilágba juttatják el
a konyhai műveletek kedvelőit.

Mustban párolt pecsenyekaraj,
szőlőmártással
Hozzávalók:
		
		
		
		
		
		

fejenként 2-3 szelet rövidkaraj,
2 dl must,
1 kanál kristálycukor (barna is finom)
1 dl olaj vagy 10 dkg zsiradék
őrölt szerecsendió
grillfűszerek
1 kg fehér és piros szemű szőlő.

A karajszeleteket sózzuk, alaposan fűszerezzük, előhevített zsiradékban mindkét oldalán pirosra sütjük, musttal felöntve rövid
idő alatt puhára pároljuk.
Kevés zsiradékban a cukrot karamellizáljuk, kevés musttal felöntjük, hozzáadjuk a szőlőszemeket (ha van körténk azt is lehet)
végül az egészet a hús mellé öntjük. Pirított mandulás rizzsel tálaljuk.
Tipp: a mártáshoz tejszínt is önthetünk, valamint 1 kanál keményítőt, de ezzel töményebbé, laktatóbbá válik.

Aszalt szilvaleves
gesztenye gombóccal
Hozzávalók: 1 csomag aszalt szilva
		
0,5 l jó minőségű vörösbor
		
0,5 l must
		
édesítéshez 1-2 kanál méz
		
1 dl főzőtejszín,
		
szegfűszeg,
		
fahéj
		
1 csomag gesztenyemassza,
		
citromlevél,
		
tejszínhab spray
Az aszalt szilvát félbevágjuk, a bort és mustot összekeverjük,
fűszerezzük, beletesszük a szilvát, mézzel édesítjük, forrás után
a tejszínnel sűrítjük. A tányérba gesztenyegombócokat teszünk
(aprókat) rámerjük a kész levest, tetejét citromlevéllel és tejszínhabrózsával díszítjük.

Bundás almakarika vaníliaöntettel
Hozzávalók: 0,5 l tej,
		
4 nagy alma,
		
1 zacskó vaníliaöntet por
		
4 evőkanál cukor,
		
1 tojás,
		
0,75 dl fehérbor,
		
7-8 dkg liszt,
		
só,
		
néhány csepp citromlé,
		
0,5 teáskanál őrölt fahéj,
		
olaj a sütéshez.
A tejet 4 evőkanál kivételével felforraljuk, hozzáadjuk a 2 evőkanál cukorral elkevert öntetport, a félretett tejben feloldjuk, a forró
tejhez öntjük, kb. 1 percig főzzük. A tojást a fehérborral, liszttel,
sóval simára keverjük, 15 percig állni hagyjuk. Az almákat meghámozzuk, magházakat kiszúrjuk, citromlevével bedörzsöljük.
Olajat felhevítjük, az almakarikákat a tésztába mártjuk, pirosra
sütjük, konyhai papírtörlőn leitatjuk, megszórjuk fahéjas cukorral, 3-4 karikát tányérra teszünk és vaníliaöntettel tálaljuk.
Jó étvágyat!

Rajnainé Magdi
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Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Szendi Péter
Tel.: 06 30 411 2039
E-mail: szendip@t-online.hu
Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat u. 31., Tel./fax: 88 429 936,
e-mail: viza.studio@chello.hu

Könyvek, folyóiratok, újságok, szórólapok, irodai nyomtatványok,
névjegyek, egyedi borcímkék, plakátok és egyéb nyomdai termékek
szerkesztése és nyomtatása kis szériában is.

Viza Nyomda
8200 Veszprém, Hajlat u. 31.
Telefon/Fax: 88/429-936, e-mail: viza.studio@chello.hu

Lovasi Hírek



Hirdetési díjak
1/8 oldal

1/2 oldal

600,- Ft

2.000,- Ft

1/4 oldal

egész oldal

1.100,- Ft

4.000,- Ft
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