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Emlékfa
az aradi vértanúk tiszteletére

Községünk önkormányza-
ta 2012. október 6-án emlék-
fát ültetett az ARADI VÉRTA-
NÚK tiszteletére a Vörösmar-
ty és Petőfi utca keresztező-
désben lévő parkban. Az aradi 
vértanúk azok a honvédtisztek 
voltak akiket a szabadságharc 
bukása után az 1848-49-es 
szabadságharcban játszott sze-
repük miatt Aradon kivégez-

tek. Rajtuk kívül az életét kö-
vetelték Batthyány Lajosnak 
az első felelős magyar minisz-
terelnöknek is. Köszönetemet 
fejezem ki mind azoknak akik 
szép számmal eljöttek és ve-
lünk együtt rótták le tisztele-
tüket.

Ferenczy Gáborné
polgármester

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk a Lovas Község
Önkormányzata és a  Lovas Jövõjéért Egyesület
közös szervezésében 2012. november 9-én, 
pénteken 17 órától megrendezésre kerülõ
Márton napi vigasságra.

Kérünk minden borászt és szõlõsgazdát, hozzon ma-
gával 2 x 7,5 dl bort megszentelésre és fogyasztásra. 
Az ülõhelyek korlátozott száma miatt 100 fõnek tu-
dunk vacsorát biztosítani; a foglalásokat a beérke-
zés sorrendjében fogadjuk.
Kérjük, idôben jelezze igényét! 

További információ, helyfoglalás:  
Szendi Péter: 87/575-083, 30-530-3466

vagy konyvtar@lovas.hu.

Meghívó
Lovas Község Önkormányzata tisztelettel meghívja az 
október 23. nemzeti ünnep megemlékezésére, 2012. 
október 22-én 17.00 órára.
Ünnepi beszédet mond: Mayer Ferenc Sándor, egykori 
politikai elítélt, történész, a Szent Korona Szövetség 
Veszprém megyei elnöke a református templom 
emléktáblájánál.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alsóörs Község Önkormányzata

„ÜNNEPVÁRÓ KARÁCSONYFA
DÍSZÍTŐ PÁLYÁZATOT”

hirdet civil szervezetek, népművészeti alkotó csoportok
és magánszemélyek számára. 

A pályázat szakmai lebonyolító-
ja  az „ALSÓÖRSI CSIPKEMŰ-
HELY”
A pályázat célja a karácsonyi ün-
nepekhez kötődő népművészeti 
hagyományok felelevenítése, él-
tetése Alsóörsön, a kelet-balatoni 
és a balatonfüredi kistérségben, 
Veszprém megyében.
Az alkotócsoportok összefogása, 
közös együttlét, közös ünneplés. 
Jelentkezni lehet minden olyan 
saját kezűleg, hagyományos mó-
don elkészített dísztárgy kollek-
cióval, mely a hagyományos Kár-
pát-medencei karácsonyfa díszí-
tésű kultúrának megfelel.
Veszprém megyei lakhelyű-szék-
helyű egyének és csoportok je-
lentkezését várjuk. 
Jelentkezési határidő 2012. de-
cember 8-ig papír alapú, vagy 
elektronikus levélben a pályázók 
nevének, címének feltüntetésé-

vel, a dísztárgyak megnevezésé-
vel (mézeskalács, csipke, horgo-
lás stb.)
Pályázati díj 1000.- Ft, amely be-
fizethető – számla ellenében – a 
helyszínen. 
A pályázók részére az önkor-
mányzat egy 120 cm-es fenyőfát 
talppal együtt biztosít. 
A díszítés 2012. december 8-án, 
14.00 órakor kezdődik az alsóör-
si Eötvös Károly Művelődési Ház 
(8226. Alsóörs, Endrődi S. u. 49.)
nagytermében. 
Minden pályázó névre szóló em-
léklapot kap. 
Információ: Szuper Miklósné Judit
8230. Balatonfüred, Berda Jó-
zsef u. 5/A. Telefon: 30/346-9071 
E-mail: szuper999@citromail.hu
A rendezvény támogatója Alsóörs 
Község Önkormányzata és az Al-
sóörsi Csipkeműhely

“Garázsos” kiárusítás!
 
Október 21-én, vasárnap délelőtt, 9 órá-
tól használt cikkek kiárusítását tartjuk Lova-
son a Bajcsy-Zsilinszky utca 1. szám alatt. (Tóthék) 
Konyhai és egyéb használati eszközök, sportszer kiegé-
szítők, gyermek- és felnőtt ruhák, lábbelik, bárszekrény, 
Singer-varrógép. Érdeklődni:  20/925-0050
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Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

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

Lakossági felhívás
a segélyhívók kapcsán

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy 2012. szeptember 10-től a

107-es segélyhívó szám automatikusan a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén csörög.

Sem a 107-es, sem pedig a 112-es segélyhívó nem alkalmas 
azonban arra, hogy 

városi rendőrkapitányságot, ill. az ügy előadóját kapcsolják.

Kérjük Önöket, hogy a segélyhívókat csak szükség esetén, 
valóban segélykérésre használják.

Ügyintézés, érdeklődés céljából hívják
az adott szerv központi számát:
Veszprémi Rendőrkapitányság:  06-88/428-022
Balatonalmádi Rendőrkapitányság:  06-88/438-711
Balatonfüredi Rendőrkapitányság:  06-87/482-288

További, hasznos telefonszámokat találnak a rendőrség 
honlapján, a Veszprém megyei alportálon is (www.police.hu/
veszprem).
A társszervek, mentők és tűzoltók elérhetőségeit szintén 
a honlapjukon (www.mentok.hu, www.veszprem.
katasztrofavedelem.hu) láthatják. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

November 6. (kedd) 18.00 óra: Zumba a faluház nagytermében
November 9. (péntek) 17.00 órától: Márton napi vígasságok a faluház 

nagytermében
November 13. (kedd) 18.00 óra: Zumba a faluház nagytermében
November 15. (csütörtök) 17.00 óra: Meridián gyakorlatok a faluház 

nagytermében
November 16. (péntek) 18.00 órakor: Kásás Zoltán és Kásás Tamás egykori 

kiváló vízilabdázók, filmbejátszásokkal tarkított élménybeszámolót 
tartanak a faluház nagytermében

November 20. (kedd) 18.00 óra: Zumba a faluház nagytermében
November 22. (csütörtök) 17.00 óra: Meridián gyakorlatok a faluház 

nagytermében
November 27. (kedd) 18.00 óra: Zumba a faluház nagytermében
November 29. (csütörtök) 17.00 óra: Meridián gyakorlatok a faluház 

nagytermében
November 30. (péntek) 18.00 óra: Kis Moszkvában az élet… Különleges 

szovjet katonai bázis a Déli-Bakonyban. Vetítéssel egybekötött előadást 
tart Gráczki László nyá. alezredes, a tótvázsonyi volt szovjet katonai bázis 
magyar őrségének egykori parancsnoka

A rendezvény szervezői: Lovas Község Önkormányzata és a Lovas Jövőjéért 
Egyesület. A műsorváltozás joga fenntartva! Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-
530-3466 és 87-575-083

Novemberi programok Lovason

Csopakon emlékeztek 
meg a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park megalakulá-
sának 15. évfordulójáról. A 
természetvédelmi kérdések 
mellett a Balaton halásza-
ti, halgazdálkodási és hor-
gászati vonatkozásairól is 
szó esett.

Az országban nyolcadik-
ként, 1997-ben alakult meg 
a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park, amely hat koráb-
bi tájvédelmi körzetből tevő-
dik össze, Az összesen mint-
egy 57 ezer hektár kiterjedé-
sű védett ökológiai rendszer a 
Balaton északi partján, 1–15 
kilométer szélességű sávban 
húzódik, Tihanytól a Kis-Ba-
latonig. Az egyedülálló ter-
mészeti és kulturális értéke-
ket felvonultató nemzeti park 
óriási fejlődésen ment keresz-
tül az elmúlt másfél évtized-
ben. Puskás Zoltán, a nemzeti 
park igazgatója a 15. évfordu-
ló alkalmából rendezett kon-
ferencián elmondta, hogy a 
BfNP megalapítása a termé-
szetvédők kitartó és állhata-
tos munkájának eredménye, 
mely bizonyítja, hogy a bala-
toni térség a természetvéde-
lem melegágya. Egyben visz-
szatekintett a múltba is, ami-
kor 1942-ben a Tapolcai-ta-
vasbarlangot, hazánkban má-
sodikként védetté nyilvání-
tották. Mint ismeretes ötven 
évvel ezelőtt a Tihanyi-félszi-
get volt hazánk első tájvédel-
mi körzete, majd sorban újabb 
és újabb tájegységek kaptak 
védelmet.  Dr. Rácz András, 
a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um helyettes államtitkára fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
évente 300 ezren látogatnak 
el a Balaton északi partján 

elterülő különleges és védett 
tájakra, az igazgatóság láto-
gatóhelyeire és tanösvénye-
ire. Dr. Tardy János egyko-
ri helyettes államtitkár élve-
zetes előadásában visszate-
kintett a BfNP alakulására, a 
védetté nyilvánítás időszak-
ára, annak fontosabb lépé-
seire. A konferencián Füstös 
Gábor, a Balaton Halgazdál-
kodási Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója tartott előadást a 
Balaton környezet- és termé-
szetvédelmi vonatkozásaival 
összefüggő halgazdálkodási, 
halászati és horgászati kérdé-
sekről, valamint egy díszes és 
ízletes születésnapi tortával 
is köszöntötte a 15 éves Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Parkot. 

Az elmúlt öt évben össze-
sen csaknem 2 milliárd fo-
rint értékű beruházást valósí-
tottak meg, ezek közül a leg-
jelentősebb  a Pannon Csillag-
da és a tihanyi Levendula Ház 
Látogatóközpont megépítése. 
Utóbbi „Az év ökuturisztikai 
látogatóközpontja 2011” cí-
met nyerte el. Jelenleg is több, 
az élőhelyek helyreállítását és 
védelmét célzó projekt folyik, 
amelyek értéke eléri a 3 milli-
árd forintot.  

Várhatóan jövő évben 
kezdődik el Tapolcán, a 
tavasbarlanghoz kapcsoló-
dó látogatóközpont építése. A 
700 négyzetméteres látoga-
tóközpont a földtani ismere-
tek népszerűsítése mellett le-
hetővé tenné a több mint há-
rom kilométer hosszú tapol-
cai barlangba látogató turis-
ták kulturált fogadását is, a 
beruházás összértéke több 
mint 300 millió forint.

Szendi Péter

15 éves
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
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Jó hangulat, kellemes időjárás, sok ér-
deklődő – ezek jellemezték a máso-
dik alkalommal megszervezett szüre-
ti fesztivált.

A kora délutáni órákban pörkölt partyra 
invitálta a helyi önkormányzat és a Lo-
vas Jövőjéért Egyesület a vendégeket a 
Templom térre. A kulináris élvezeteken 
kívül a szervezők ügyeltek arra, hogy 
valóban „jó ebédhez szóljon a nóta”. A 
Veszprémi Városi Cigányzenekar több-
ször ragadtatta tapsra a nagyérdeműt. 
Ezután Ferenczy Gáborné polgármester 
asszony köszöntötte a vendégeket. Örö-
mét fejezte ki, hogy már a kora délutáni 
órákban megteltek az asztalok, majd is-
mertette a programsorozatot. A betyárbe-
mutató és a füredi Kék Balaton Népdal-
kör már jó hangulatot teremtett az Ősi-
ből érkező Gólyahír Tánccsoportnak, mi-
közben folyt a finom lovasi bor és a must. 
Nádasi Elemér harmonikaszóval szóra-
koztatta a vendégeket, akik közül többen 

nótáztak az előadóval. De, hogy ne csak a 
zene és a tánc legyen a főszerepben, arról 
Somodi Edit gondoskodott, akinek mé-
zeskalács kiállítását Ferenczy Gáborné 
polgármester nyitotta meg. A tárlat során 
kiderült, hogy az ízléses, finom édessé-
geket nemcsak karácsonyra lehet elkészí-
teni, hanem az év minden egyes idősza-
kában. Ezután az aradi vértanúk tisztele-
tére emlékfát ültettek, ahol a polgármes-
ter asszony mondott ünnepi beszédet. 
A felsőörsi Búzavirág Népdalkör ismét 
zajos sikert aratott. Este az utcabál előtt 
még nótáztak az emberek Nádasi Elem-
érrel a Templom téren, majd a népsze-
rű Búgócsiga együttes hajnalig játszotta 
a talpalávalót. Az örökzöld és a mostani 
slágerekre nagyon sokan táncra perdül-
tek. Közben kisorsolásra került a 2 darab 
4 személyes görögországi 1 hetes szállás 
Makragyaloson az Andromeda Travel jó-
voltából, melyet a nyertesek (Eőry Bar-
bara és Kováts Kinga) 2013. június elején 
válthatnak be. 

A szervezők gondoskodtak gyerekprog-
ramokról is. Volt lufimodellező bohóc és 
arcfestés. Aki viszont színesceruzát ra-
gadott az sem unatkozott, kiélhette krea-
tivitását az asztalra készített színezőkön. 
A Nők a Balatonért Egyesület jóvoltá-
ból két darab életnagyságú madárijesztő-
vel gazdagodott a színpad. Hull Zita al-
polgármester asszony igazi őszi, szüreti 
hangulatot teremtett a gesztenyékkel, a 
szőlőfürtökkel és indákkal, melyek szin-
tén emelték a rendezvény színvonalát. 
Egyben neki köszönhetjük a szép és íz-
léses plakátot. 
A Sarok Borozó jóvoltából a gyerekek fi-
nom mustot ihattak, így ők is „csatlakoz-
tak” a felnőttekhez, akik szintén megkós-
tolták a hegylevét, igaz némileg már er-
jesztett formában. Valamennyi korosz-
tály megtalálta a maga kedvelt program-
ját, így a vendégek úgy köszöntek el egy-
mástól, hogy „jövőre veletek ugyanitt”. 

Szendi Péter

Szüreti fesztivál Lovason
A Búgócsiga Együttes

A Gólyahír Néptánccsoport (Ősi)

Veszprém Városi Cigányzenekar

Kék Balaton Népdalkör (Balatonfüred)

Somodi Edit mézeskalács kiállítása

Lovasi Betyár Bemutató

Nádasi Elemér

A Búzavirág Népdalkör (Felsőörs)
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Még iskolás koromban 
történt, amikor rengeteg 
időt töltöttem iskolánk vad-
regényes tanyáján, az álla-
tok körül. Ott tanultam meg, 
micsoda kincset ér figyelni 
az állatokra és a barátaink-
ra. Az iskolából minden nap 
kijártunk a gazdaságba el-
látni az állatokat. A gazda-
sági épületek rogyadoztak, 
az utak kövei kitöredeztek. 
A nyárfasor fái olyan ma-
gasra nőttek, hogy közü-
lünk a legügyesebb sem érte 
el az alsó ágakat, hogy fel-
mászhassunk rájuk. Még-
sem unatkoztunk ott sosem. 
Mindig történt valami.

Élt köztünk a kollégium-
ban egy csöndes, szelíd kis-
lány. Talán fakó haja, talán 
csöndes természete miatt, 
nem is tudom, de legtöbb-
ször észre sem vettük a je-
lenlétét mi, a harsányabb, 
felvágósabb gyerekek. A 
szüleitől korán elkerült és 
itt, a nála gazdagabb gye-
rekek helyett barátai inkább 
csak az állatok voltak. Mi-
lyen különös dolgokat tu-
dott róluk! Ha csak belené-
zett egy állat szemébe, fel-
ismerte a szándékait. Néha 
mondogatta is nekünk:

– Ne higgyétek el, amit 
a macskákról mondanak! 
Nem alattomosak.Ők min-
dent elmondanak előre, ol-
vassátok csak le az arcuk-
ról!

– Miért, ez mit mond 
most? – kérdezte a kövér 
Lalika, aki egy szürke foltos 
macskát cirógatott az ölé-
ben, de ezt valójában csak 
Lalika élvezte kettejük kö-
zül.

– Azt, hogy „Kérlek szé-
pen, eressz el, hogy ne kell-
jen beléd vájnom mind a 
tíz karmom!” – alig mond-
ta ki ezt a kislány, a cicami-
ca úgy felpofozta Lalikát, 
hogy az máig kerüli a macs-
kákat.

Azt beszélték, értette az 
állatok nyelvét ez a „neve-
sincs” kislány. Kutya nyel-
ven bizonyosan tudnia kel-
lett, mert a legvadabba-
kat is megszelídítette. Egy-
szer hazafelé jövet nekünk 
rontott három óriás korcs 
kutya. Ezeknek rossz hí-
rük volt, akivel összeakad-
tak, megharapták. Féltünk 
is azon a házsoron eljönni, 
mert gyakran szétszaggat-
ták a kerítést, kiszöktek az 
utcára és ott garázdálkod-
tak.

Akkor este is már mesz-
sziről vicsorogtak és hö-
rögve közelítettek felénk, 
mi moccanni sem mertünk. 
Hát, mire odaértek hozzánk 
a kutyák, ez a kislány hívo-
gatóan lehajolt hozzájuk és 
a térdét csapkodta:

– Gyertek kutyusok, jaj de 
aranyosak vagytok!

Meghökkenésünkre elő-
ször az egyik, majd lassan 
az összes vérszomjas vad-
állat szeméből kialudt egy 
időre a gyűlölet. Hogy a 
kislány szokatlan viselke-
désétől-e vagy a szelídség 
ereje hatott rájuk? Nem tu-
dom. Mindenesetre ez elég 
volt ahhoz, hogy megmene-
küljünk. 

De jó is lehet annak, aki 
érti az állatok nyelvét! Mi-
óta megismertem Sacit, a 
vadóc lovat, én is jobban 
figyelek az állatokra, hát-
ha egyszer nekem is meg-
súgják titkukat… Magá-
nyosan éldegélt a gazdaság 
hátsó épületében egy szür-
ke ló, a Saci. Formás há-
tán, ápolt szőrén mindig 
csillogott a napfény. Tud-
ta magáról, hogy meseszép. 
De igen kényes jószág volt 
az! Megpucolni sem hagy-
ta magát egykönnyen. Ki-
kötöttük egy fához, úgy 
csutakoltuk hárman, még-
is harapott,rúgott a Saci. A 
felnőttek senkit nem enged-

tek a közelébe egyedül. Ők 
is mindig megverték nyer-
geléskor, mert nem bírtak 
vele.

A nevenincs kislány 
ugyan mondogatta mindig, 
hogy nem vad az,csak csik-
landós, de nem hittünk neki. 
Egyedül hagytuk vele. Ele-
inte csak ott vakarta, ahol 
nem csiklandott a bőre, és 
adott neki almát. Aztán szé-
pen lassan már ott is hagyta 
magát, ahol csiklandós volt. 
Nagyon lassan mozgott a 
kislány keze. Remegett a 
Saci, de meg se moccant.

Történt másnap, hogy 
nagy kiabálásra értem ki a 
gazdaságba. A nevenincs 
kislánnyal pöröltek a felnőt-
tek. Ő csak állt a karám kö-
rül. Nézte a Sacit. Az meg 
úgy összevissza volt teker-
ve kötéllel, hogy ha meg-
mozdult, féltem, tán el is 
esik, mert csak egyre job-
ban beletekeredett. A kis-
lányra egyre kiabáltak a fér-
fiak:

– Oda ne menj hozzá, te! 
Mert neked megy! Bolond 
az! Le kellene már vágni, 
kolbásznak való csak. Be-
tekerte magát a kötélbe, 
a mamlasz, hiába próbál-
tuk leszedni róla, megrúgta 
a gazdát is! Forduljon fel a 
dög, ahol van! És otthagy-
ták, hadd kínlódjon magá-
ba.

A ló már lépni sem mert, 
ő is félt, hogy elesik. Prüsz-
költ, fújtatott rémültében.

– Miért mentél oda hozzá 
mégis? – kérdeztem a kis-
lányt később.

– Hisz annyira kért a sze-
mével! Azt mondta „nem 
fog bántani, csak segítsek 
neki” – válaszolta az ő szo-
kott, szégyenlős mosolyá-
val. 

De akkor még csak állt 
ott, a karám körül és nézte 
a lovat. Óvatosan bemászott 
és ólom-lassan megindult a 

ló felé. Emlékszem, sosem 
fordult teljesen szembe a 
lovakkal. Csendben megállt 
a remegő, feszült ló előtt. 
Egyikük sem mozdult.

– Sss… – suttogta a ló-
nak, de nem nézett a szemé-
be.

Kicsi, gyógyító keze a ló 
még szabad nyakát érintet-
te. A Saci egész teste meg-
merevedett, csak vézna lá-
bain rajzolódott ki a finom 
reszketés. A kislány olyan 
lassan csúsztatta le hátáról 
a kötél első darabjait, hogy 
a Saci nem is vette észre, 
hogy „fogy” róla apránként 
a kötél, hogy lazul „bilin-
cse”. Lábai körül is apró, 
finom mozdulatokkal ol-
dotta meg a szorító béklyó-
kat.

A ló már szabadon állt. 
Fújtatott. Teste habosra iz-
zadt. Nem mozdult. A kis-
lány hátrébb lépett. Egészen 
lassan emelte fel a súlyos 
kötélcsomót. Áthajította a 
karámon és várta a ló tá-
madását. Az hirtelen ugrott 
meg. Mind a négy patkó-
ja a levegőben táncolt. Va-
dul ugrált körbe és minden 
ugrásával kirúgott hátra. A 
kislány némán várt.

Veszett vágtába csapott a 
ló, körbe-körbe futott per-
cekig, nyihogott, majd a 
kislány felé rohant. Döf-
ködte a fejével, hízelgett, 
ugrott egyet, újra hízel-
gett, futott egy újabb kört, 
aztán megint simogatást 
kért. Csak ő tudta megülni 
a Sacit, és senki, de senki 
nem értette miért. Csak ők 
tudták ketten. És én.

* * *

Vers kategóriában 1. he-
lyezett Neuholdné Sebők 
Mariann Szerelmem a Ba-
laton című versét követke-
ző lapszámunkban közöljük.
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