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Beruházásokról, támogatásokról döntött,
és beszámolókat fogadott el a falu vezetősége

Három árajánlat érkezett a 
Paloznak felé vezető út két ol-
dalán található buszmegál-
lók elbontására, majd újraépí-
tésére. Az önkormányzat vé-
gül Dolgos Sándor egyéni vál-
lalkozót bízta meg, aki a leg-
kedvezőbb ajánlatott (3.7 mil-
lió forint) tette. A munkálatok 
előreláthatólag június 30-ig 
befejeződnek. Döntés szüle-
tett abban is, hogy az önkor-
mányzat 20 millió forintos 
pénzeszközét az OTP Bank-
nál leköti. 

Hebling Ernő Balatonalmá-
di Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztály vezetője megtar-
totta rendőrségi beszámolóját. 
-A Balatonalmádi Rendőrka-
pitányság 2011. évi tevékeny-
ségét értékelve megállapítha-
tó, hogy munkánkat jó szín-
vonalon teljesítettük, a foko-
zott leterhelést jelentő többlet-
feladatokkal együtt. Előbbre 
léptünk a közterületek bizton-
ságának fenntartásában, erő-
sítettük a lakosság biztonság-
érzetét, és stabilizáltuk a ka-
pitányság pozitív megítélését. 
A település vonzerejének meg-
őrzése érdekében tudjuk, hogy 
továbbra is erősíteni, illetve 
javítani kell annak közbizton-
sági helyzetét, még ha a tele-
pülés a Balatonalmádi Rend-
őrkapitánysághoz tartozó te-
lepülések közül, mind bűn-
ügyi, mind pedig közrendvé-
delmi szempontból nem tar-
tozik a legfertőzöttebb részek 
közé, a statisztikák alapján 
bátran kijelenthető, hogy Lo-
vas a nyugalom szigete. 

Lovas község területén 
2010-ben 7 bűncselekmény 
történt, míg 2011-ben 20 bűn-
cselekmény, melyek közül 14 
vagyon elleni bűncselekmény 
volt, azaz lopás, illetve betö-
réses lopás. A nyári idegenfor-
galmi szezon ideje alatt elkö-
vetett bűncselekmények mel-
lett, a szezonon kívül eső idő-
szakban, a felügyelet nélkül 
maradó nyaraló ingatlanok tu-
lajdonosai sérelemére elköve-
tett betöréses lopások, állan-
dó munkát és kihívást jelen-
tenek a bűnügyi szolgálat és 
a körzeti megbízottak számá-
ra. Hebling Ernő jónak tartja 
a kapcsolatot a helyi polgárőr-
séggel, akik többször járőröz-
tek együtt a kollégáival.

Bácsi Imréné családgondo-
zó beszámolóját is elfogadta a 
falu vezetősége. -A Gyermek-
jóléti Szolgálat információ-
nyújtást nyolc esetben adott. 
Hivatalos ügyekben való se-
gítségnyújtást, közreműkö-
dést, egy Erdélyből áttelepült 
4 gyermekes családnak biz-
tosítottunk. Egy 5 gyerekes 
családnál voltak még problé-
mák. Itt a gyermekek alapellá-
tás keretében voltak gondozot-
tak, albérletben éltek. Mindkét 
esetben a védőnővel kétheten-
te rendszeresen látogattuk a 
családokat. Jelenleg a telepü-
lésen szociálisan válsághely-
zetben lévő várandós anya 
nincs. Kiskorúak sérelmé-
re elkövetett bűncselekmény 
nem volt. Védelembe vételi el-
járás nem fordult elő. Jelen-
leg egy alapellátásban gondo-

zott gyermek és családja van 
a településen. A jelzőrendszer 
tagjai közül a védőnő jelzett 
két alkalommal, az Általános 
Iskola ifjúságvédelmi felelőse 
három alkalommal, valamint 
a jegyző asszony egy alkalom-
mal. A 2011-es évben más jel-
zőrendszeri tagtól nem érke-
zett jelzés. 

Jóváhagyta a képviselő-tes-
tület az önkormányzat 2011.
évi költségvetését. Ezek sze-
rint tavaly 60.3 millió forint 
szerepelt a bevételi oldalon, 
míg a kiadási részen 59.5 mil-
lió forint. 

A múltkori ülésen elfogadták 
a helyi civilszervezetek és egy-
házak beszámolóját. Most dön-
tés született a támogatásuk-
ról. Ezek szerin idén a Malom-
völgy Nyugdíjasklub 70.000 
forint, a Nagy Gyula Művésze-
ti Alapítvány 70.000 forint, a 
Lovasi Lovas Egyesület 55.000 
forint, a Hunyadi Huszár és 
Betyár Egyesület 55.000 fo-
rint, a Lovasi Polgárőr Egyesü-
let 30.000 forint, míg a Lovas 
Jövőjéért Egyesület 70.000 fo-
rint támogatásban részesül. A 
református egyháznak 80 ezer 
forint, míg a katolikus egyház-
nak 120 ezer forintot különí-
tett el az idei költségvetésből 
az önkormányzat. A katolikus 
egyház azért kapott 120 ezer 
forintot, mert pályázatot nyúj-
tottak be felújításra,  és ehhez 
kaptak kevés  önrészt, ők is 
mint két éve a másik felekezet. 
A Lovasi Lovas Egyesület ál-
tal kiírt irodalmi pályázatot 10 
ezer forinttal, míg a Balatonal-
mádi Rendőrkapitányságot 30 
ezer forinttal támogatja az ön-
kormányzat. A betlehemes ru-
hák előkészítésére 10 ezer fo-
rintot szavazott meg a képvise-
lő-testület.

Szabó Balázs Felsőörs pol-
gármestere szintén jelen volt 
a legutóbbi testületi ülésen. 
–Együttműködési javaslattal 
érkeztem. Egy vízvisszatar-
tó gát létesítéséről lenne szó. 
Mivel a csapadékvíz elveze-
tés Lovas településsel közös 
probléma, javasoljuk a két te-
lepülés között a gát kialakí-
tását. Véleményünk szerint a 
Lovason élő lakosoknak fon-
tos lenne, hogy a Séd-patakon 
keresztül ne öntse el a falut a 
nagy mennyiségű esővíz. Tu-
domásuk szerint volt erre Lo-
vason már példa. Ez a megol-
daná az esővíz okozta problé-
mákat, és Felsőörssel együtt-
működve, esetleg külső forrá-
sok bevonásával megvalósít-
ható lenne a projekt. 

Az önkormányzat hosz-
szas egyeztetés után végül 
úgy döntött, hogy hajlandó 
együttműködni a felsőörsi 
önkormányzattal, amennyi-
ben a költségvetési lehetősé-
gei mindezt engedélyezik, de 
csak abban az esetben, ha si-
kerül olyan pályázati forrást 
találni, mely csökkenti az ön-
részt. 

Döntés született arról is, 
hogy a Millenniumi Park te-
rületén létesítendő villamos 
energia fogyasztásmérő hely 
kialakításával a Fülöp-Eletro 
Kft.-t bízzák meg. Mindez az 
évek óta húzódó problémá-
kat megoldaná. Mind az alsó-
örsi, mind a paloznaki rende-
zési terv módosításának a tár-
gyalásán részt kíván venni a 
lovasi önkormányzat is. Kéri 
Katalin főépítész jelezte, hogy 
a következő testületi ülésen 
a helyi védettségi rendeletet 
szeretné előterjeszteni. 

Szendi Péter

Az elmúlt egy hónapban két testületi ülést is tartott 
a falu vezetősége. Döntés született a buszmegállók 
építése ügyében, valamint a helyi civilszervezetek és 
egyházak támogatásáról is. 
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Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Felsőörs és Balatonalmádi között
a Fáskert utcában megnyílt az

Tóth Balázs: 30- 9376-499
További információ:

Felsőörsi Autósbolt az iWiW-en
google: Cégjegyzék Rimet Tóth Balázs

AUTÓSBOLT!

MEGNYÍLT!!!

Minőségi akkumulátorok a biztos indításhoz
és minőségi olajok a jó kenés érdekében,

RIMET adalékok raktárról azonnal.
Minden típusú autóalkatrész forgalmazása.

Nyári rendezvényeink

Június 15. (péntek) 18.00 óra: Beneda Ág-
nes és Kárpáti Zoltán festőművészek kiállítá-
sa a faluház nagytermében. 
Július 6.-7. (péntek-szombat): Lovasi Na-
pok
Július 20. (péntek) 18.00 óra: Potyondi Já-
nos grafikusművész kiállítása a faluház nagy-
termében.

Augusztus 4. (szombat) 20.00 órától 
"Unplugged Szombat" a faluház udvarán. Fel-
lépnek: Deresedő Wild Gerlicék és a Pannon 
Universitat Band.

Augusztus 17. (péntek) 18.00 óra: A 
Paloznaki Hímzőkör kiállítása a faluház nagy-
termében. 

Mindenkit szeretettel várunk!

ÜVEGEZÉS
Hőszigetelt üveg készítése

és beépítése hagyományos nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium készítés.

Helyszíni munka hétvégén is.

Telefon: 06/30-237-44-56.

GÓLYAHÍR
Nevem Kovács Dániel 3250 
grammal és 53 centiméterrel 
születtem május 2-án.
Szerencsére jól eszem, alszok 
és sokat mosolygok.

Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, szíves-
kedjék támogatni a július 6-7-én megrendezés-
re kerülő XIV. Lovasi Napokat. Legyen partne-
rünk abban, hogy minél színvonalasabbá tehes-
sük rendezvényünket.

Anyagi hozzájárulását szíveskedjék a Lovas Jövőjé-
ért Egyesület számlaszámára

(K&H Bank – 10401220-50515753-55781009)
befizetni, „Lovasi Napok” jeligével.

KÖSZÖNJÜK
MEGTISZTELŐ TÁMOGATÁSÁT!

www.lovasinapok.hu és www.lovas-je.info
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Az utóbbi hetekben sze-
rencsére egyre több „ra-
jongója” lett Lovas Köz-
ségnek a facebook oldalon 
(https://www.facebook.com/
lovaskozseg). Jelen pillanat-
ban 1043 embernek tetszik 
az oldalunk. Itt megtekinthe-
tik az aktuális híreket, infor-
mációkat, a rendezvényekről 
bővebb beszámolót, prog-
ramajánlókat kaphat. Javas-
lom, amennyiben nem csat-
lakozott még a közösségi há-
lóhoz, vagy ismerőse, akkor 
ezt most tegye meg, mert ér-
tékes nyereményben része-
sülhet. Íme a felhívás:

Kedves Ismerőseink!
Amennyiben Ön egy „tet-

szik” gombot nyom a Lovasi 
Napok programsorozatra (fon-

tos, hogy a logó alattin tegye 
ezt meg), és megosztja (szintén 
a logó alatti megosztás gombra 
kell kattintani) Ismerősei kö-
zött, akkor részt vesz egy sor-
soláson. Érdemes minden nap 
megtennie, mert az akciónk 
június 1-től június 30-ig tart. 
Ezen időszak alatt az Ön neve 
30 alkalommal kerül bele abba 
a bizonyos kalapba, - ameny-
nyiben minden nap „like”-
olja és megosztja a prog-
ramsorozatot - így nagyobb 
eséllyel indul a sorsoláson. 
Nyereménye pedig: 2012. 
szeptember hónapban vagy 
2013. május 28-június 4. kö-
zött LOVAS KÖZSÉG ÖN-
KORMÁNYZATA ÉS AZ 
ANDROMEDA TRAVEL jó-
voltából, GÖRÖGORSZÁG-

MAKRYGIALOS 3 fő részé-
re szállás, stúdió jellegű el-
helyezéssel, a fent megje-
lölt időszakban 7 éjszakára. 
A szállás átruházható más 
személy részére, de kész-
pénzre, más utazásra, il-
letve egyéb szolgáltatásra 
nem váltható, jogi út kizár-
va, tovább nem értékesíthető! 
Irodánkkal történő egyezte-
tés alapján, hely függvényé-
ben a szállás igénybevételének 
a feltétele, hogy az utazást az 
ANDROMEDA TRAVEL 
UTAZÁSI IRODÁVAL kell 
lebonyolítani autóbusszal vagy 
repülőgéppel, annak költsé-
gét, valamint a helyi díjakat 
és biztosításokat kell fizetni. 
Fenti feltételektől való elté-
rés – időpont módosítás, vagy 

utazási mód – igénye esetén 
vegye fel a kapcsolatot uta-
zási irodánk munkatársaival. 
KELLEMES UTAZÁST KÍ-
VÁN LOVAS KÖZSÉG ÖN-
KORMÁNYZATA ÉS AZ 
ANDROMEDA TRAVEL!
 
ANDROMEDA TRAVEL
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, 
VÁRKÖRÚT 2.
TELEFON/FAX: 22/316-000
E-MAIL: andromeda@
andromeda.hu

Szendi Péter

Egyre több rajongója van Lovas Községnek

Rövid információ a fejlesztésekről
Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy épül-

jön, szépüljön a település. Tájékoztatni szeretném a lakosságot arról, 
hogy ismét nyertünk pályázatot, ezúttal kettőt is: a falunapok rendez-
vényére, valamint a faluház udvarán kialakítandó “félig nyitott és fé-
lig mégis zárt”, tetővel rendelkező közösségi színtérre, ahová  kemen-
cét, parkolót és akár árusításra (piac) kialakítására is alkalmas helyet is 
terveztettünk. 

A Fő utca rekonstrukciós tervét is elkészíttettük, és szerepel benne 
többek között a csapadékvíz elvezetése és járda kialakítása is. Szeret-
nénk ezt is mielőbb elkezdeni. Úgy gondolom, egy település arculatát 
nagymértékben meghatározza, hogy a lerobbant középületeket helyre-
hozzák és rendezetté tegyék; ezzel emelve a falu ingatlanjainak értékét 
is. Ezeket természetesen úgy alakítva, hogy feltétlen megmaradjon a fa-
lusi jelleg. Mindannyiunk közös öröme lesz, ha ezek a tervek valóra vál-
nak, és egy takaros kis településre lehetünk büszkék. 

Ferenczy Gáborné
polgármester 

Kegyes volt az időjárás a 
Családi Napon, így szerencsé-
re sokan látogattak ki a Millen-
niumi Parkba. A gyermekprog-
ramokon kívül a felnőttek ré-
szére is voltak testmozgató ren-
dezvények. 

Délután fél 3-től szépen las-
san gyülekeztek a kisgyermekes 
családok a parkban. Hangos ze-
neszó, és temérdek játék fogad-
ta őket. Minden korosztály meg-
találta a maga kedvelt játékele-
mét. A gyerekek részére vetélke-
dőt is rendeztek, de volt arcfestés 
és kézműves foglalkozás is.

Persze, hogy ne csak a fiata-
lok érezzék jól magukat, arról is 
gondoskodott az önkormányzat. 
Elsősorban a hölgyeknek tartott 
zumbát Ambrus Zsuzsanna, ala-
posan megmozgatva a pink szín-

ben pompázó társaságot. A férfi-
ak részére pedig sör sorversenyt 
rendeztünk, mely hatalmas ne-
vetésbe torkollott. Itt szeretném 
megköszönni a Sarok Borozó és 
a Cimbalmos Kocsma támogatá-
sát.  

Összességében elmondható, 
hogy egy nagyon vidám délutánt 
töltöttünk együtt a Millenniumi 
Parkban, ráadásul voltak olyan 
családok is, akik főzőcskéztek, 
így a kulináris élvezetek sem ma-
radtak el. 

Aki esetleg lemaradt a vi-
dám délutánról, javaslom, tekint-
se meg a rövid összefoglalót az 
interneten, mely Varga Jánosnak 
köszönhető: http://www.youtube.
com/watch?v=WbmQdqCKqvY
&feature=youtu.be

Szendi Péter

Családias hangulat
egy szép délutánon
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Már nem első alkalommal 
köszönöm meg a Malomvöl-
gyi Nyugdíjas Klub tagjai-
nak, valamint a Lovas Jövőjé-
ért Egyesületnek a munkáját a 
virágültetéssel kapcsolatosan. 
Ezt most az idei szezonban is 
így teszem.  Köszönetemet fe-
jezem ki munkájukért! 

Ezen kívül köszönet-
tel tartozom minden lakos-
nak, aki a közterületek, utca-
frontok szebbé tételén dolgo-
zott, és időt, virágot nem kí-
mélve tevékenykedett. Na-
gyon jó érzés, amikor akár 
turistáktól, akár a környező 
települések lakóitól azt hal-

lom, hogy micsoda szép és 
rendezett a településünk. Itt 
megemlíteném, a falugond-
nokunkat, aki idejét és ener-
giáját nem kímélve lelkiis-
meretesen irányítja a dolgo-
zóinkat, és ha ideje engedi, 
velük együtt dolgozik. Őket 
is megilleti a dicséret! 
Kívánok mindenkinek jó 
egészséget és erőt, hogy to-
vábbra is Lovas virágosításá-
ban és szebbé tételében részt 
vállalhassanak. 

Köszönettel és tisztelettel:
Ferenczy Gáborné

polgármester 

Virágosítás Lovason Bővítenénk a tagságot

Gondolatok a lovasi Hősök Napjáról

Kedves Olvasó!

Engedje meg, hogy pár 
szóban bemutassuk a Lovas 
Jövőjéért Egyesületet...

Egyesületünk 2009-ben 
alakult. Elsősorban prog-
ramokat szervezünk/ren-
dezünk a falu lakosságá-
nak, például farsang; kéz-
műves játszóház gyerme-
keknek és felnőtteknek 
húsvét és karácsony előtt; 
sport programok. A tavalyi 
évben és az idén is besegí-
tettünk a virágosításba, fa-
luszépítésbe - anyagilag és 
kétkezi munkával is. Az 
egyesület tagjai szorgosan 
tevékenykednek az Ön-
kormányzat rendezvénye-
in is (Márton nap, Családi 
nap, Lovasi Napok, Szüreti 
Fesztivál).

Egyesületünk működése 
erősíti a korosztályok kö-

zötti kapcsolatot, együtt-
működést. 

Szeretnénk kibővíteni 
tagságunkat energikus, öt-
letekkel és pozitív hozzáál-
lással bíró emberekkel. Mi-
nél többen vagyunk, annál 
több mindent tudunk meg-
valósítani, annál sokrétűbb, 
izgalmasabb programokat 
hozhatunk létre, annál töb-
bet tehetünk közösségün-
kért. 

Tagdíjunk 2.400 Ft/év, 
melyet két részletben is be 
lehet fizetni. Bárki lehet 
rendes vagy pártoló tag.

Szükségünk van a se-
gítségére, támogatására, 
kérjük mondjon IGEN-t!

Szeretettel várjuk tiszt-
újító közgyűlésünkre júni-
us 13-án 19.00 órakor a fa-
luház nagytermébe!

Tisztelettel:
 

A Lovas Jövőjéért Egye-
sület elnöksége 
Telefonszámok: 20 417 
4544 és 20 414 5470
További részletek honla-
punkon: www.lovas-je.info 

Május utolsó hétvégéjén Lovason is 
megemlékeztünk elődeinkről, akik az 
1914-18-as első, illetve az 1939-1945 kö-
zötti második világháború harcterein 
haltak hősi halált.

Az I. világháborús hősök emlékművé-
nél Lovas Község Önkormányzata, a Tör-
ténelmi Vitézi Rend és a Magyar Vidék Or-
szágos 56-os Szövetség koszorúzással rót-
ta le kegyeletét. A megjelentek átvonultak a 
Templom térre, ahol a II. világháborús hősi 
obeliszknél Ferenczy Gáborné polgármes-
ter emlékezett községünk hőseire és mártír-
jaira. Szendi Péter Teleház vezető előadá-
sában Ölbey Irén: Hősök Napján című ver-
se hangzott el, majd a koszorúzást követő-
en a Szózattal zárult a megemlékezés.

A kommunizmus „bukása” óta már nem 
tiltott, sőt államilag elismert és támogatott 
kegyeleti rendezvény lett a Hősök Nap-
ja. Ezért tölti el az ember szívét szomorú-
sággal, amikor az elmúlt évek létszámá-
hoz viszonyítva, az idén szerényebb számú 

lovasi polgár érezte kötelességének a tisz-
teletadást. 

Óhatatlanul felvillannak bennem 
azok az emlékek, amik a kárpótlás és a 
részaránykiadás viharos időszakában né-
hányan az apai, nagyapai és dédapai „ősi 
jussukat” követelve rázták az öklüket. Ma 
azonban már arra sem méltatják a Hazáért 
elhalt elődeiket, hogy az emléküknek adóz-
zanak Hősök Napján. Az ősök által össze-
rakott és a kommunisták által 1945 után el-
zabrált vagyon tehát kellett, csak azok em-
léke nem, akiknek a vagyont köszönhették.

Egyes helyi vélemények szerint külön-
ben is felesleges az ilyen megemlékezé-
sek szervezése. Felesleges megemlékezni 
azokról, akik vérükkel megváltották Ma-
gyarország földjét és Nemzetünk jövőjét? 

A kegyelet nem csak tisztelet, de lelkiis-
meret kérdése is. Aki szerint nem kell hőse-
inkre emlékezni, abból e mindkettő nemes 
érzés hiányzik. Annak a sírját egykoron fel-
veri majd a dudva, mert rá sem fognak em-

lékezni. Olyan sorsot kap majd az utókor-
tól, amilyet ő is tanúsított elődei iránt.

Isten áldja a magyar hősök emlékét!

vitéz Pintér Kornél
a Don-kanyarban 1943. január 13-án 

eltűnt
Holczhauser János unokája
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Lezajlott a Mandula Ünnep 2012 rendezvénysorozat

Húrok Dallamán

A Mandula Ünnep 2012 ren-
dezvényt gondos előkészületek 
és nagy várakozás előzte meg. A 
négy napos rendezvénysorozat 
programját úgy állítottuk össze, 
hogy minden korosztály meg-
találja a számára érdekes prog-
ramot. Így egy összetett, színes 
programokkal tarkított rendez-
vénysorozat jött létre, ahol a kul-
turális műsorok mellett gasztro-
nómiának, a természetjárásnak, 
az aktív turizmusnak is nagy 
szerep jutott. A program a tér-
ség civil szervezetek és művé-
szeti csoportok összefogásával 
jött létre. 

A háromnapos rendezvényso-
rozat programjai több helyszí-
nen zajlottak. A Mandula Ünnep 
–Mandula Fesztivál 2012 ren-
dezvénysorozat a Bakony-Bala-
ton Geopark kultúrtörténeti em-
lékei – Kő és kultúra elnevezésű 
fotókiállítással kezdődött április 

26-án. Április 27-én Csopakon 
került sor a rendezvénysorozat 
ünnepélyes megnyitójára, ame-
lyet Mészöly Zsófia festő-restau-
rátor művész kiállításának meg-
nyitója, valamint a „Balaton Ri-
viéra zászlós” boráért verseny 
eredményhirdetése követett. A 
„Balaton Riviéra Zászlós Bora” 
címet idén Zámbó Terézia kapta, 
a Lovason a Balogh Dűlőn ter-
melt szőlőből készült borával. A 
bort a későbbiekben meg lehet 
majd vásárolni a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület irodáiban. 
Ezt követően a Borfolk együt-
tes – bordalok műsorát láthatta 
a közönség, valamint mandulás 
ételek várták az érdeklődőket. 
Az ünnepélyes megnyitót meg-
előzően TDM szakmai találko-
zó volt a TDM szervezetek kép-
viselői részére. A megbeszélé-
sen jelen volt Hoffmann Henrik, 
a Balatoni TDM Szövetség elnö-

ke. Április 27-én került sor Papp 
János festőművész kiállításának 
megnyitójára is a Lovasi Nagy 
Gyula Galériában. 

Április 28-án Ökopiac vár-
ta az érdeklődőket Csopakon, a 
Balaton Borkúria udvarán, majd 
a Malomvölgyi tanösvény ün-
nepélyes átadásával folytatódott 
a program. geotúra indult Alsó-
örsről, amelyen 20 fő vett részt. 
Április 28-án volt Alsóörsön a 
Mandula Fesztivál, amelyen a 
helyi és környékbeli civil mű-
vészeti együttesek vettek részt. 
Szintén április 28-án nyílt meg 
Dr. Mátyás István fotókiállítása 
a Lovasi Faluházban. 

Április 29-én horgászverseny 
és halászléfőző verseny várta az 
érdeklődőket a Csopaki Strand-
fürdő területén. A horgászverse-
nyen 25 fő, a halászléfőző ver-
senyen 5 csapat vett részt. Szin-
tén április 29-án az érdeklődők 

részt vehettek a „Mandulavi-
rág- 35” (43 résztvevő), a „Man-
dulavirág- 15” teljesítménytú-
rákon (172 résztvevő), a „Man-
dulavirág- 7” akadályversenyen 
(18 résztvevő), illetve a „Tavaszi 
virágzás” Nordic Walking túrán 
(30 résztvevő). A túrák kiemelt 
támogatója volt a Kékkúti Ás-
ványvíz Zrt. 

A rendezvénysorozatot az 
immár hagyományos „Amatő-
rök” Mandulás sütemény ver-
seny zárta, amelynek helyszíne 
a Lovasi Faluház volt. Az ered-
ményhirdetést követően mandu-
lás ételek kóstoltatása, a Bala-
tonfüredi Néptánc Együttes mű-
sora, valamint táncház várta az 
érdeklődőket. 

Ezúton szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni azoknak, akik 
segítettek abban, hogy a ren-
dezvénysorozat létrejöhessen! 

2012. április 25-én, este 6 óra-
kor, a Faluról Falura program ke-
retében a Dohnányi Ernő Zene-
művészeti Szakközépiskola leg-
tehetségesebb diákjai látogat-
tak el Lovasra, hogy hegedűvel, 
brácsával, gitárral megszólal-
tassák – többek között – Bach, 
Dohnányi, Hubay műveit.

A felkészítő tanár – Zrínyi Or-
solya, akiről kiderült, hogy Lo-
vas a szíve csücske, sok időt töl-
tött itt konzervatóriumi éveiben 
– nagyon kellemes, közvetlen 
stílusban mesélt a közönségnek 
a zeneszerzők életéről. Olyan tit-
kokba is beavatott minket, me-
lyek alapján kiderült, hogy még 
a legnagyobb zsenik is „csak” 
hús-vér emberek, szerethető és 
megbotránkoztató tulajdonsá-
gokkal egyaránt – ezt nagyon 
megnyugtatónak találtam. 

A diákok nem mint kamara-
zenekar adták elő a műveket, ha-
nem (egy duó kivételével) egyen-
ként, mint mondjuk egy vizsgán. 
Nekem, aki imádja a hegedűt, ez 
fantasztikus élmény volt. Ked-
venceim voltak Scholz Ukrán 
fantáziája, Dohnányi Intermez-
zója és M. de Falla Spanyol tán-
ca. Még most is beleborsózom, 
ha rágondolok, milyen sokféle 
érzelmet tud kiváltani egy hege-
dű az emberből.

Mint azt Nagy Tiborné Nyá-

ri Ágnestől, az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár és Közmű-
velődési Intézet közművelődési 
szakemberétől és a programso-
rozat szervezőjétől megtudtam, 
2011 novemberében kezdték 
meg a 7 projektből álló prog-
ramsorozat tájoltatását, mely 
„Faluról Falura – Barangolás 
a művészetekben” összefogla-
ló címen immár 9. éve, 2002. 
januárjától Veszprém megye 
egyik legkedveltebb művésze-
ti ismeretterjesztő sorozata. A 
program teljes költségét NKA 
(Nemzeti Kulturális Alap) tá-
mogatásból finanszírozták.

Az április 25-ei műsor, melyet 
a Zeneművészeti Szakközépis-
kola diákjai adtak elő: 
1. J. S. Bach: a- moll lant 

szvitből Preludium és 
Presto – Szabó Anna, gitár 

2. J. S. Bach: d- moll hegedű 
Partitából az Allemande – 
Raffai József, gitár

3. J. S. Bach: E- dúr hegedű 
Partita, Loure – Klein Zsó-
fia, hegedű

4. B. Scholz: Ukrán fantázia – 
Szabó Sára, hegedű

5. E. Elgar: Salut d’ Amour – 
Samu Enikő, hegedű

6. Dohnányi Ernő: Intermez-

zo – Halmay Veronika, 
brácsa

7. Hubay Jenő: Preghiera – 
Goreczki Flóra, hegedű

8. M. de Falla: Spanyol tánc – 
Gusztos Dániel, hegedű

9. L. Brower: XIII. etűd – He-
gedűs Csaba, gitár

10. Lakatos Orsolya: Gitár-
duó – Szabó Anna, Hege-
dűs Csaba

Zongorán közreműködött: 
Bakayné Meh Okszána.

Egyetlen bánatom, hogy na-
gyon kevesen jöttek el erre a 
kulturális csemegére. Ennek 
oka sok minden lehet... Talán az 
ilyen események „reklámozása” 
több munkát, időbefektetést igé-
nyel; de bátran kijelentem: meg-
éri, hiszen annak, aki ott volt, 
igazán felemelő élményben volt 
része.

Köszönetemet szeretném kife-
jezni Lovas Község Önkormány-
zatának, aki már a pályázat be-
adásakor kifejezte befogadó kész-
ségét, Szendi Péternek, aki ráta-
lált erre a gyöngyszemre, Sárdi 
Máténak, aki a tanárokat és di-
ákokat szállította, a diákoknak, 
felkészítő és zongoratanáruknak 
a csodáért és Nagy Tiborné Nyá-
ri Ágnesnek, hogy Lovasra is el-
hozta ezt a programot.

Hull Zita
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Lovasi Napok  - 2012. július 6.-7. 
 

 Udvari életképek Nagy Lajos király korából 
 

Helyszín: Lovasi Millenniumi Park és faluház  

Július 6. (péntek) 
16.00 óra:  Nagy Gyula emlékkiállítás a Nagy Gyula Galériában  

17.00 óra:  XVIII.-XX. századi miseruhák kiállítása a faluház kistermében  

17.30 óra:  Rakonczai Gábor képekkel, videóval illusztrált előadása  
a faluház nagytermében. Rakonczai Gábor a világon elsőként és 
egyedül átszelte kenuval az Atlanti óceánt.  

19.00 óra:  XIV. Lovasi Napok rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitása  
a Millenniumi Parkban  

20.15 óra:  Pintér Tibor örökzöld slágereket, operetteket, musicaleket énekel  
a Millenniumi Park nagyszínpadán  

21.30 óra:  A Sasi Duó élőzenés, táncos műsora a Millenniumi Park nagyszínpadán  

19.15 óra:  Dunainé Körmöci Judit ismert magyar és örökzöld világslágereket énekel  
a Millenniumi Park nagyszínpadán  

10.30 óra:  A lovasi őskori festékbánya tárlatvezetése  
Helyszín: Lovas Faluház. Tárlatvezető: Kovácsné Kasza Katalin  

10.00 – 15.00 
óráig:  

Gyerekprogramok a Tátorján Játékvárral  - Ramazuri Játékkuckó, Alkotó Sarok, arcfestés gyerekeknek  
a „Gyermekparadicsomban”  

11.00 óra:  A „Kövestető 40 éves” című film vetítése a faluház nagytermében  

11.30 óra:  Lovas hagyományőrző egyesületek felvonulása a Millenniumi Parkba: Hunyadi Huszár és Betyár 
Hagyományőrző Egyesület, Sándor Huszárok Lovas Klubja, Salföldi Kopjások és a Mátyásföldi 
Lovasegylet részvételével.  

12.00 óra:  Udvari életképek Nagy Lajos király korából. Mátyásföldi Lovasegylet – Salföldi Kopjások – Hunyadi 
Huszár és Betytár Hagyományőrző Egyesület részvételével a lovas akadálypályán  

9.00 óra:  Pörköltfőző verseny a Millenniumi Parkban. Lovas – Paloznak – Csopak –  
Alsóörs - Felsőörs községek önkormányzatai között, illetve bárki főzhet,  
amennyiben nevezését leadja.  Közben jó ebédhez szól a nóta, daloljon együtt az alsóörsi Sirály 
Népdalkörrel  

Július 7. (szombat) 
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13.30 óra:  Zsuzska és az ördög – zenés, interaktív bábelőadás a Millenniumi Park nagyszínpadán  

14.30 óra:  Felsőörsi Búzavirág Dalkör fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

14.00 órától:  Lószépségverseny, betyár lovasvetélkedő és „Lóval járók” IV. Találkozója a Lovasi Lovas 
Egyesület szervezésével. Helyszín: lovas akadálypálya 

15.00 óra:  Főzőverseny, borfelismerő verseny és sütemények, torták versenyének eredményhirdetése a 
nagyszínpadon. Utána az irodalmi pályázat eredményhirdetése szintén a nagyszínpadon, majd kisorsoljuk 
a 2 db 3 személyes görögországi nyaralást, aki részt vett a Facebook játékunkon.  

15.30 óra:  Alsóörs – Lovas Önkormányzat Néptánccsoport bemutatója,  
Bácsi Gabriella vezetésével a Millenniumi Park nagyszínpadán  

16.00 óra:  Kék Balaton Népdalkör fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán 

15.00-19.00 
óráig:  

Vigyázz rám! - nagyméretű környezetvédelmi társasjáték a Balatonról, 
 a Nők a Balatonért Egyesület részvételével a Millenniumi Parkban  

15.00–17.00 
óráig:  

Pónilovaglás a Millenniumi Parkban.  Jelentkezés: Nagy Zsanettnél  

16.30 óra:  Harcművészeti bemutató a Millenniumi Park nagyszínpadán  

17.00 óra:  Garabonciás együttes interaktív gyermek és családi műsora  
a Millenniumi Park nagyszínpadán  

18.30 óra:  Balatonfüred Néptánc Együttes fellépése a Millenniumi Park  
nagyszínpadán  

19.00 óra:  Acro Dance fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

20.30 óra:  Zoltán Erika Show a Millenniumi Park nagyszínpadán  

21.30 óra:  Rulett Együttes esti koncertje – Utcabál a Millenniumi Park  
nagyszínpadán  

19.30 óra:  Csenki Attila a Showder Klub sztárja a Millenniumi Park  
nagyszínpadán  

A műsorváltozás joga fenntartva! Szervező: Lovas Község Önkormányzata 
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466 és 87-575-083. www.lovasinapok.hu 

 
A két nap során árusok, boros gazdák és vendéglátósok várják szeretettel az érdeklődőket,  

ráadásul ökopiacot is tartunk a Millenniumi Parkban.  
Nyitrageszte (Szlovákia) testvértelepülésének bemutatkozása, köszöntése.  

Az esti órákban pedig csillagnézés Horváth Ferenc csillagásszal.  
Tekintse meg Ön is a Hold krátereit, a Jupiter holdjait, a Vénusz fázisát. 

 
Lehetőség van kisvonatozásra, lovas kocsikázásra, ahol megismerhetik a környék nevezetességeit. 

 
Ezúton is köszönjük támogatóinknak, segítőinknek, hogy hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez,  

őket a honlapunkon tekinthetik meg. 
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Hamarosan lezárul az embe-
riség történetének eddig ismert 
egyik legrégebbi bányájának, a 
lovasi őskori vörösfesték-bányá-
nak védetté nyilvánítási folya-
mata, amelynek köszönhetően a 
védettség ténye az ingatlan-nyil-
vántartásba is bejegyzésre kerül. 
A Veszprém megyei bánya felfe-
dezése óta eltelt 61 év legnagyobb 
eredményéről a szakdolgozatát a 
témáról készítő történész-kutató 
számolt be az MTI-Pressnek.

Lovas a Balaton-felvidéken 
fekvő, alig 400 lelket számláló 
község. Egészen véletlenül tett 
szert nemzetközi hírnévre - leg-
alábbis tudományos körökben -, 
amikor 1951 tavaszán a település 
külterületén található, a helyiek 
által csak „mackói” murvabánya-
ként emlegetett dolomitbányából 
útépítéshez szállított murva kiter-
melése közben finom vöröses por 
és hatalmas csontok kerültek elő. 
- Akkor összesen 142, emberi kéz 
által pattintással, csiszolással 
megmunkált állati, jávorszarvas-, 
kőszálikecske-, vaddisznó- és da-
rucsontot találtak a régészek - 
eleveníti fel a történetet a szakdol-
gozatát az őskori bányáról készí-
tő Kovácsné Kasza Katalin, mi-
közben a község határában talál-
ható bánya felé vesszük az irányt. 
Megtudom, hogy a közigazgatási-
lag Lovashoz tartozó külszíni bá-
nya az erdő közepén terül el, je-
lenleg egy erdészeti cég használ-
ja. Az egyhektáros terület álla-
mi tulajdonban van. A kutató saj-
nálkozva jegyzi meg, hogy sokan 
nem tudják vagy nem igazán tud-
ják felmérni, hogy micsoda óriási 
régészeti felfedezés mellett élnek. 
- Mint ahogy azok a munkások 
sem tudták, akik a viszonylag ke-
mény dolomit rétegben egy puha, 
úgynevezett festékföldfészek-
re akadtak, amelynek a színe a 
magas vastartalom miatt vörös 
volt - folytatja. - Ennek már több 
mint hatvan éve... Munka közben, 
ahogy a kőzethez akartak hozzá-
jutni, a kezük ügyébe került álla-
ti csontokat félrerakták. Szeren-
csére a munkafolyamatokat el-
lenőrző erdész felfigyelt arra, 
hogy az előkerült csontok a mé-
retük alapján nem hasonlíta-
nak egyetlen ma élő állatra sem. 
Közben megérkezünk a festékbá-
nyához. Az elhagyatott területen 
gyönyörű látvány tárul elénk: a 
függőleges bányafalat a vörös ár-
nyalatokban gazdag dolomit szí-
nezi. Ezt az összhangot bontja 

meg a különböző kupacokban le-
rakott zöld, illetve más hulladék. 
- A leletanyagot a veszprémi Ba-
konyi Múzeum régésze Mészáros 
Gyula vizsgálta meg, aki már az 
első pillanatban látta, hogy a vö-
rös színű csontok nemcsak hogy 
őslénycsontok, hanem látha-
tó rajtuk az emberi megmunká-
lás - magyarázza Kovácsné Ka-
sza Katalin. - Ezek az eszközök 
ősi, jégkorszaki eredetűek. A ré-
gész azonnal Lovasra utazott, de 
a feltárás fázisait már nem tud-
ta rekonstruálni, mert addigra a 
festékfészek anyagát a körülöt-
te lévő dolomittal együtt teljesen 
kibányászták. A kutatás közben 
még egy festékfészekre bukkant a 
területen, amelynek feltárása so-
rán újabb megmunkált csontesz-
közök kerültek elő. Kiderült az is, 
hogy a szabálytalan alakú festék-
gödör 5-6 méter széles, mélysé-
ge eléri a három métert, és a vö-
rös festékanyag teljesen kitölti az 
üreget. A már említett 142 darab-
ból álló leletanyagot Mészáros 
Gyula és Vértes László dolgozták 
fel, és az akkori Bakony Múzeum-
ba, majd a Nemzeti Múzeumba 
került. Itt láthatóak azóta is az ál-
lati csontokból készült eszközök a 
régészeti kiállításon.

A történész beszámolója sze-
rint fény derült arra is, hogy a 
lovasi anyag az eddigi legrégeb-
bi ismert bányából származik. 
Amíg a korábban legősibbnek te-
kintett bányák az újabb kőkor, azaz 
neolitikum körülbelül 6000-7000 
éves kovafejtői voltak, a lovasi lele-
tek a bányászat kezdetének időpont-
ját messze hátratolták a jégkorszak-
ba, több mint 10 000 évvel a neo-
lit bányák keletkezési ideje mögé. 
A helyszínen talált szerszá-
mok az ősember bányásza-
ti munkáját segítették. A kuta-
tók szerint az egykor ott élő em-
berek több ezer évvel megelőz-
ték korukat: összetett, csákány-
szerű, nyeles szerszámokat hasz-
náltak, ami egészen különleges. 
Kovácsné Kasza Katalin közlé-
se szerint a leletanyagot a nyolc-
vanas évek elején értékelte újból 
T. Dobosi Viola régész. Próbaása-
tást végeztek a területen, amely-
nek során településnyomokat, esz-
közöket és további festékfész-
keket kerestek. Ez utóbbit talál-
tak is, de festékfészket már nem. 
Máig gondot jelent az 1951-ben 
megtalált első festékfészek pontos 
helyének behatárolása. 1995-ben a 
bochumi múzeum igazgatója ve-

tette fel a lovasi leletek radiokar-
bonos vizsgálatának lehetőségét, 
azt Zürichben el is végezték. A fes-
tékbányából származó csontmin-
ták úgynevezett C14-es szénizo-
tópos vizsgálatával megállapítot-
ták, hogy azok 11 ezer 740 évesek. 
A szakemberek úgy vélik, hogy 
a leletek stabil, jelentős lélekszá-
mú népességet sejtetnek: a lovasi 
közösség tevékenysége nagyjából 
húsz kilométer sugarú körben kép-
zelhető el a nyersanyagok minősé-
ge alapján.

- Régészeti tény, hogy az őskori 
lelőhelyekről, telepekről, sírokból 
ritkán hiányzik az okker - magya-
rázza a történész. - Legkorábbi hi-
teles előfordulása ezelőtt 150 ezer 
évre tehető: a neandervölgyi ős-
ember barlangjából ismerjük. Et-
től az időtől kezdve nincsen olyan 
népcsoport vagy régészeti kultú-
ra, amely ne használta volna. Vala-
mennyi kontinensen állandó és jel-
legzetes kísérője az őskornak. Az 
okkersíros kultúrának pedig egye-
nesen a névadója. Franciaország-
ban egy barlangi ásatáson 8-10 ki-
lónyi festéket gyűjtöttek össze. Hí-
res festett barlangokban, sziklaere-
szek falán, Eurázsiában és Afriká-
ban a leggyakrabban használt fes-
tékanyag. Az őskori temetkezések-
nél a holttestet elföldelés előtt szin-
te kivétel nélkül bőségesen behin-
tették a szent és nélkülözhetetlen 
vörös festékkel. A szokás magya-
rázata a vörös színben rejlik: az 
erő és a vér színe. Néprajzi párhu-
zamok alapján feltehető, hogy az 
élők harc, vadászat vagy ünnepsé-
gek előtt vörös festékkel kenték be 
a testüket. Ennek gyakorlati hasz-
na is volt, megvédte őket a vérszí-
vó rovaroktól. A földevés szoká-
sát is feltétlenül meg kell említe-
ni, a vörös földfestékből gyúrt go-
lyócskák, mint gyógyszer vagy él-
vezeti cikk szerepeltek az ősko-
ri étlapon. Gazdasági jelentősé-
ge is volt a Lovason bányászott vö-
rös festékpornak. Egyes Ausztráli-
ában élő törzsek, a yantruwunták 
például bizonyos időközönként 
festékbeszerző expedíciókat szer-
veztek, 500-600 kilométeres utat 
is megtettek a fontosnak tartott 
nyersanyag beszerzéséért. A kiter-
melt anyag élénk cserekereskede-
lem tárgya lehetett, nagy terüle-
teket behálózó kapcsolatrendsze-
rek kialakulását segítette az őskori 
társadalmakban. Sok helyen a leg-
fontosabb cserecikkek egyike, nem 
egyszer alapvető értékmérő, a kez-
detleges pénz rangjára emelkedik. 

- Az itteniek is kereskedhettek vele? 
- A bányából kitermelt hatalmas 
mennyiség alapján azt feltételezik 
a kutatók, hogy már az itt élő ős-
kori ember is cserekereskedelmet 
folytatott a vörös festékkel, Ma-
gyarországon ugyanis még nem ta-
láltak barlangrajzokat, amelyeknél 
felhasználhatták volna a festéket. 
Az első becslések még 45 ezer év 
körülire tették a lovasi őskori bá-
nya korát, de az elvégzett szénizo-
tópos vizsgálat nemrégiben kide-
rítette, hogy a leletek 11 470 éve-
sek, ami a jégkorszak utolsó pe-
riódusának felel meg. A vörösfes-
ték-bánya legnagyobb jelentősége, 
hogy bizonyítja, az őskőkorban, a 
paleolitikumban a vadászatból és 
gyűjtögetésből élő ember is képes 
volt eszközök készítésére, még az 
élelemtermelés kialakulása előtt. 
A szakdolgozatát az ősko-
ri bányáról készítő és jelenleg 
régésztechnikusként dolgozó kuta-
tó azt is megjegyzi, hogy a ma is 
folyó kőkitermelés egyelőre nem 
tett kárt a Veszprém megyei bányá-
ban, amelyhez hasonlót a világon 
eddig egyedül Afrikában találtak, 
de a környezeti hatások, az időjárás 
előbb-utóbb eltünteti a több mint ti-
zenegyezer évvel ezelőtt, a jégkor-
szak végén keletkezett külszíni bá-
nyát.

A lelkes kutatónak köszönhe-
tően hamarosan védett lesz bá-
nya: Kovácsné Kasza Katalin kez-
deményezte a bányaterület védet-
té nyilvánítását a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatalnál. A védett 
régészet lelőhellyé nyilvánítás té-
nye hamarosan az ingatlan-nyil-
vántartásba is bejegyzésre kerül. 
- A lovasihoz hasonló, kivételes tu-
dományos jelentőséggel bíró terü-
leteken, amelyek nemzetközi, illetve 
országos szempontból is kiemelke-
dően fontosak, nem lehet olyan te-
vékenységet folytatni, amely a lelő-
helynek akár részleges állapotrom-
lását eredményezheti - magyaráz-
za. - Az ilyen védett helyeken a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal en-
gedélye szükséges a földmunkával 
járó tevékenységekhez, legyen az 
akár faültetés vagy tereprendezés. 
A lovasi polgármesteri hivatal pin-
céjében az emberiség történeté-
nek eddig ismert egyik legrégibb 
bányájáról szóló állandó kiállítást 
rendeztek be, de a történész-kuta-
tó szerint a terveik között szerepel 
egy menedékház és egy tanösvény 
kialakítása.

Forrás: onlinePécs.hu

Védett lesz az őskori festékbánya Lovason
Hasonlót a világon egyedül Afrikában találtak


