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Önkormányzati hírek Ajándékokat kaptak a lovasi
és csopaki nagycsaládosok– Mint ismeretes januárban 

hat napelemes lámpaoszlop 
elhelyezésére került sor a 
közvilágítás bővítése érdeké-
ben. Ebben a hónapban újabb 
10 lámpatestet helyeztek ki a 
Kishegyi utcában és az Öreg-
hegyen. 
– Az önkormányzat pályázni 
kíván az úgynevezett TOP-os 
pályázaton. Sikeres beadvány 
esetén a Millenniumi Park és 
a lovas akadálypálya újulna 
meg. 
– Az Ady köz martaszfalto-
zása hamarosan megtörténik, 
továbbá a Fő utca járdaépíté-
sére árajánlatokat kér be a falu 
vezetősége. 
– Az I. Világháborús Emlék-
mű rekonstrukciójára beadta 
a pályázatot a képviselő-tes-
tület. Sikeres pályázat esetén 
100 százalékos támogatásban 
részesül az önkormányzat.
– Továbbra is támogatja a he-
lyi civilszervezeteket a tes-
tület. A Lovas Egyesület 55 
ezer forint, a Lovas Jövőjé-
ért Egyesület 80 ezer forint, 

a Lovas Polgárőr Egyesület 
30 ezer forint, a Nagy Gyula 
Művészeti Alapítvány 70 ezer 
forint támogatásban részesül. 
A Hunyadi Huszár és Betyár 
Hagyományőrző Egyesület 
55 ezer forintot kap. Az idei 
támogatást a hiányzó számla 
becsatolásának feltételéhez 
köti. Mindkét egyházi fele-
kezetnek 100-100 ezer forint 
támogatást biztosít az önkor-
mányzat. A Falugondnokok 
Egyesülete 10 ezer forint, a 
Rákóczi Szövetség 15 ezer 
forint, a Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság pedig 5 ezer 
forint támogatást kap.
-Az önkormányzat arról is 
döntött, hogy pályázatot nyújt 
be a lakossági víz- és csator-
naszolgáltatás támogatásá-
hoz. Ilyet azok a települések 
igényelhetnek, ahol az ivó-
vízellátás és a szennyvízel-
vezetés költségei jelentősen 
meghaladják a szolgáltató (itt 
a DRV) lakossági felhaszná-
lásából származó bevételt. 

Szendi Péter

Bio élelmiszerekkel aján-
dékozta meg a Lovason és 
Csopakon élő nagycsalá-
dosokat Rátosi Ferenc, az 
Ordo Militaris Teutonicus 
magyarországi tartományi 
vezetője március közepén. 
Rátosi Ferenc Németor-
szágban készült bio müzlit, 
pudingot, édességet és gyü-
mölcslét szállított. Útja elől-
ször Lovasra vezetett, ahol 
Pintér Kornélnak adta át a 
több család számára hetekre 
elegendő mennyiséget. 
Pintér Kornél, aki szintén 
három gyermeket nevel, 
örömmel fogadta az aján-
dékot. A gyermekek rögtön 
meg is kóstolták azt. A kis-
iskolás Huba húgait, Zsely-
két és Villőt is megkínálta 
a gyümölcsízű édességgel.  
Csopakon a Szőlőszem 
Nagycsaládosok Egyesülete 
elnökéhez, Tombor Balázs-
hoz is ellátogatott a tarto-

mányi vezető. A hét gyer-
meket nevelő elnök családja 
örömmel fogadta őt. Az át-
adást követően a kislányok, 
Ilona, Napsugár, Rózsa és 
Jázmin izgatottan bontogat-
ták a dobozokat és kóstolták 
az édességet. 
Az elnök az egyesület ne-
vében köszönetet mondott 
az adományért. Rátosi Fe-
renc elmondta, Pintér Kor-
nél által került kapcsolatba 
a térséggel. Az egyesület 
vezetőjével megállapod-
tak arról, hogy a lovag-
rend támogatására rend-
szeresen számíthatnak.  
A 700 éves múltra visszate-
kintő nemzetközi lovagrend 
több, mint egy évtizede tá-
mogatja Veszprém megyét. 
Pápára és Sümegre hozza 
Klaus Blos nagymester az 
adományokat évente öt-hat 
alkalommal.
 Tislér Anna

Pünkösdi fogathajtó
és díjugrató verseny

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Lovas 
Egyesület Lovas által május 16-án, hétfőn megrende-
zendő pünkösdi fogathajtó és díjugrató versenyre.
Helyszín: Lovas, lovas pálya
Versenyszámok:
–  9.30 óra: fogathajtás (akadályhajtás, majd vadász-

hajtás)
– 12.00 óra: lovas ügyességi verseny
– 13.30 óra: póni díjugratás
–  14.00 óra: díjugratás: kezdő (80-90cm) és haladó 

(100-110cm)
További információ: Kis Áron  20/777-4121.
Az indulóknak sikeres versenyzést, a nézőknek jó szó-
rakozást kívánunk!

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk 

jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik 

egyháznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek 

ajánlhatjuk fel.

– Lovas Jövőjéért Egyesület, adószám: 19384878-1-19

– Nagy Gyula Művészeti Alapítván

 adószám: 19380575-2-19 

– Lovas Egyesület – Adószám: 18933967-1-19

– Lovasi Polgárőr Egyesület - Adószám: 18936757-1-19

– Magyar Katolikus Egyház - Technikai száma: 0011

– Magyar Református Egyház - Technikai száma: 0066
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Január végén Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértő elő-
adásával kezdődtek meg az 
egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő Lovasi Esték a faluház 
nagytermében, ahol egy tűt sem 
lehetett leejteni, olyan sokan vol-
tak. A szervezők ráadásul még 
egy külön termet is kinyitottak, 
ahol az érdeklődők kivetítőn 
keresztül nézhették az előadást. 
Európa nem a világ közepe, ezt 
az is mutatja, hogy önállóan szá-
mos ügyet nem tud megoldani. 
A világ nagyhatalmai az USA, 
Kína és Oroszország - kezdte 
az előadását Nógrádi György. 
A biztonságpolitikai szekér-
tő ezután hosszan fejtegette a 
nagyhatalmak célját, majd rátért 
az Iszlám Állam céljaira is. Azt 
mondta, a terrorszervezetet két 
dolog motiválja: egyrészt, hogy 
ne legyen olyan ország a vilá-
gon, ahol a parancsára nem rob-
bantanak, másrészt, hogy maga 
alá gyűrje a világ más terrorista-
szervezeteit. Hozzátette: egy fel-
mérés szerint a bejött migránsok 
mindössze tíz százaléka alkal-
mas valamilyen munkára, pedig 
jórészt fiatal férfiakról van szó. 
Nógrádi György beszélt Angela 
Merkel szerepéről és helyzetéről 
is, valamint hangsúlyozta, hogy 
a multikulturális társadalom 
szerinte rég megbukott. 

Nógrádi Györgyöt Pál Feri 
atya követte, aki a párkapcsolati 
krízisekről, az elfogadásról és 

együttműködésről tartott elő-
adást, szintén hatalmas tömeg 
előtt. A szervezők már két éve 
felvették vele a kapcsolatot, de 
érdemes volt kivárni, hiszen ő is 
egy színvonalas előadásal szer-
zett örömet a résztvevőknek. 
Számtalan életből vett példán 
mutatta be a szokványos papnak 
egyáltalán nem nevezhető atya, 
hogy mennyire beszűkültek tu-
dunk lenni a kapcsolatainkban, 
hogy a leggyakoribb válóok nem 
a harmadik megjelenése, hanem 
például a mosogatás, vagy a kö-
zépen nyomott fogkrémtubus, 
vagy az ágy mellé dobott büdös 
zokni. Elraktározott, bekészített 
konfliktusokkal élünk, egész 
programokat képesek kihozni 
ezekből a párok, délelőttit, dél-
utánit, estit.

Ladányi Tamás asztrofotog-
ráfus csodálatos képekkel il-
lusztrált előadására szintén so-
kan voltak kíváncsiak. Hazánk-
ból Ladányi Tamás egyedüli 
tagja a „The World At Night” 
nemzetközi elit asztrofotós 
szervezetnek, amelynek se-
gítségével több mint harminc 
országban állították már ki ké-
peit az UNESCO székháztól a 
Magyar Nemzeti Múzeumig. 
Asztrotájképeinek többsége a 
Balaton-felvidék és a Bakony 
területén készül, és mint mond-
ta, nem tud kifejezetten kedvenc 
fotózási helyszínt megnevezni, 
hiszen érzelmileg erősen kötő-

dik a Balaton- felvidékhez, de 
a megismerés és a felfedezés is 
nagy vonzerőt jelenthet egy fo-
tográfus életében. Pont ezért a 
hazai tájak mellett kiemelt cél-
pontjai között szerepelnek még 
a magashegységek, azaz a Hi-
malája, az Andok és az Alpok 
világa. Ars poeticájában fontos 
szempont a földrajzi és csillagá-
szati képi világ ismeretterjeszté-
si szempontú tolmácsolása mű-
vészi aspektusból. 

Csókay András idegsebész 
istenhit és gyógyítás előadására 
újfent megtelt a faluház nagyter-
me, még Sopronból is elött egy 
fiatal házaspár. Egészen 38 éves 
koráig nem kereste a kapcsolatot 
Istennel. Nem volt istentagadó, 
de nem imádkozott és nem járt 
templomba. Márpedig aki nem 
tartja edzésben a hitét, az úgy 
jár, mint az eltunyult sportoló, 
padlót fog. Kisfia két évvel ez-

előtt belefulladt egy használaton 
kívüli kerti medencébe. A pok-
lok kínját élték meg gyermekük 
halála miatt a szülők, de úgy 
tapasztalták, hogy az Úr odaállt 
melléjük a gyászban, és ez az, 
ami életben tartotta őket. 

Az előadássorozat a 97 éves 
Bálint György kertészmér-
nökkel értek véget. Megszám-
lálni sem lehet, hány lapba ír, 
24 önálló kötete jelent meg, 
melyek közül Gyümölcsöskert 
című műve hat kiadásban, két-
százezer példányban fogyott 
el.  Gondozza a honlapját, meg 
persze a növényeket is: Bálint 
György, mindenki Bálint gaz-
dája, a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer szervezésében a 
lovasi művelődési házban tartott 
előadást, ahol a gyümölcsösker-
tek tavaszi munkálataival kap-
csolatos kérdésekre is válaszolt.

Szendi Péter

Nívós, színvonalas előadások, rengeteg érdek-
lődő - röviden így lehetne jellemezni az idei 
Lovasi Estéket. 

Bálint György
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Megelőzési gondolatok
az Ön biztonságáért

A Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság elsődleges 
feladata a bűncselekmé-
nyek sikeres felderítése, a 
bűnözők kézre kerítése, a 
közbiztonság és közleke-
dés rendjének ellenőrzése, 
és biztosítása a kapitány-
ság illetékességi területén.

Mindemellett kiemelt 
feladatunk a bűn és bal-
eset-megelőzés, hiszen 
bármely területen az élet-
ben körbenézve tudjuk, 
mindig kevesebb emberi, 
pénzügyi, technikai rá-
fordítás megelőzni a bajt, 
mint amikor már egy ki-
alakult problémát, és an-
nak következményeit kell 
megoldani-kezelni.

E tevékenységünk kap-
csán a társadalom va-
lamennyi szegmensét ,, 
célba vesszük ,, annak ér-
dekében, hogy megelőzési 
munkánk a célközönség 
minél szélesebb rétegeihez 
eljusson, segítve ezzel az 
áldozattá válás megelőzé-
sét.

Óvodában az OVI-ZSA-
RU program, általános 
iskolában a DADA prog-
ram, középiskolákban az 
ELLEN-SZER program, 
nyugdíjas klubokban visz-
szatérő előadások kereté-
ben fogalmazzuk meg azo-
kat a hasznos üzeneteket, 
melyeket betartva, és meg-
fogadva reális esélye van 
annak, hogy kicsi és nagy 
gyermek, felnőtt és idős 
kisebb valószínűséggel 
váljon baleset, vagy bűn-
cselekmény áldozatává.

A megelőzési kiemelt fő-
előadó, középiskolai bűn-

megelőzési tanácsadó mel-
lett a körzeti megbízott, 
bűnügyes, közlekedési, őr-
járőr kolléga tevékenysége 
során szintén végez pre-
venciós tevékenységet az 
Ön biztonsága érdekében, 
a Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság illetékességi 
területén.  

A széles körű megelőzési 
tevékenységünkkel párhu-
zamosan a bűnözés is min-
dig új kihívások elé állítja 
tevékenységünket, hiszen 
a cselek és trükkök száma 
végtelen, amivel a dör-
zsölt észjárású rosszfiúk 
kihasználják az emberek 
jószándékát, segítőkészsé-
gét, naivitását.

Ennek tipikus példája az 
,, unokázás ,, nevű elköve-
tői magatartás, amelynek  
célcsoportja döntően az 
egyedül élő idős korosz-
tály. Tekintettel arra, hogy 
ez a fajta elkövetői mód-
szer az utóbbi időszakban 
országosan sok idős em-
bert érintett, most az Önök 
részére részletesen bemu-
tatásra kerül:

Unokázás

Egy trükkös csalás faj-
ta, amikor azzal az in-
dokkal hívják fel az idős 
embereket, hogy uno-
kájukat baj érte, ezért 
azonnal szüksége van na-
gyobb összegű készpénz-
re.

A csaló vagy az unoká-
nak adja ki magát, vagy 
az unoka nevében, az ő 

kérésére telefonál. A leg-
több esetben arra hivatko-
zik, hogy az unokát bal-
eset érte és ki kell fizetni 
a kórházi ápolást, vagy az 
általa okozott kárt vagy, 
hogy követelnek tőle ré-
gebbi tartozást. Számtalan 
esetben a megtévesztett 
idős emberek azonnal oda 
is adják a „közvetítőnek” 
a megtakarításaikat. Az 
elkövetők sok esetben kö-
zösségi oldalak segítsé-
gével térképezik fel a ro-
konsági kapcsolatokat, az 
érintett személy/ek nevét.

Az áldozatot általában 
vezetékes telefonon hívják 
fel éjszaka, amikor a nagy-
szülő – többnyire egyedül 
élő idős hölgy – álomból 
felriadtan, sokszor al-
tatótól és egyéb szedett 
gyógyszertől fáradt és ká-
bult állapotban van. Az 
elkövetők hangjukat elvál-
toztatva, suttogva, vagy 
zokogva beszélnek.

Minden esetben a csalók 
az érzelmekre ható drámai 
hangon, gyorsan és lehen-
gerlő szöveggel közlik a ,, 
rossz hírt ,, így késztetve 
azonnali - átgondolatlan 
cselekvésre a gyanútlan 
idős áldozatot, és nem 
hagyják, hogy tájékozód-
jon, hanem zavart állapotát 
kihasználva lelki – érzelmi 
hatás alá helyezik. 

Tegyünk együtt azért, 
hogy az ,, unokázás ,, ne 
szedjen több gyanútlan ál-
dozatot, ezért:

Beszéljünk erről a prob-
lémáról minden korosz-
tály, döntően a kiemelten 

veszélyeztetett idős-egye-
dülálló személyek részére. 
Ügyeljünk arra, hogy ne 
legyen bárki számára sza-
badon hozzáférhető idős 
rokonaink vezetékes, il-
letve mobil telefonszáma.

Beszélgessünk az „uno-
kázás” problémájáról idős 
családtagjainkkal. Tu-
datosítsuk az idősekben, 
hogy sem telefonon, sem 
írásban, sem egyéb módon 
anyagi helyzetükről idegen 
személynek semmilyen in-
formációt ne adjanak.

Amennyiben ,, unokázás 
,, módszeréhez köthető  is-
meretlen telefonhívás kap 
az idős személy, azonnal 
értesítse hozzátartozóját és 
a rendőrséget.

Amennyiben egy isme-
retlen telefonáló arra kéri 
bármely indokkal az idős 
személyt a beszélgetés 
témájával kapcsolatban, 
hogy semmiképp se érte-
sítse családját vagy bár-
mely hatóságot, akkor pon-
tosan az ellenkezőjét kell 
tennie az idős személynek.   

Kérem fogadja meg a 
fenti tanácsokat, mondja 
el családtagjainak, szom-
szédjának, ismerőseinek, 
propagálja a fenti gondo-
latokat, és ezzel Ön is tesz 
azért, hogy sem Ön, sem 
más személy ne váljon 
bűncselekmény áldozatá-
vá!

Szekeres Kornél 
c.r.őrgy.

megelőzési kiemelt fő-
előadó

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság
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Március 23-án a Buda-
pesti Julianna Reformá-
tus Általános Iskolában 
tartották meg a már ha-
gyományosnak tekint-
hető Béres Ferenc refor-
mátus országos énekver-
senyt, ahol a 3. osztályos 
Gergácz Szabolcs Kop-
pány bronzminősítést ka-
pott. 
Szabolcs elmondta, hogy 
ő ugyan katolikus, de en-
nek ellenére nagyon szí-
vesen vett részt a verse-
nyen. A református 105. 
zsoltárt és a református 
466. dicséretet énekelte, 
valamint a „Serkenj fel, 
kegyes nép” című népdalt 
és a „Tavaszi szél vizet 
áraszt”. 
Az ország 33 általános is-
kolájából indultak egyéb-
ként tanulók. A verseny 
előtt a Budapest-Fasori 

református templomban 
volt a megnyitó és orgona 
bemutató. Szabi az okle-
vél mellé egy könyvjelzőt 
és egy tollat is kapott. 
Szeretne további verse-
nyeken is részt venni. 
Boa Attila pedig a 2. osz-
tályosok között ezüst-
minősítést kapott. Négy 

énekkel készült: „Áld-
játok az Úr nevét”, „Jöjj 
mondjunk hála szót”, 
„Kinyílt a rózsa” és az 
„A part alatt”. Mindkettő 
lovasi gyermeknek szív-
ből gratulálunk!

Lovas Község
Önkormányzata

Boa Attila Gergácz Szabolcs

Elismerték a munkáját

Éneklő lovasiak

Dr. Bardóczi Miklós áp-
rilis 21-én lesz 59 éves. 
Gyöngyösön született, ott 
járt általános iskolába, 
majd gimnáziumba is. Az 
orvostudományi egyetemet 
Debrecenben végezte el, 
majd szülővárosában a Bu-
gát Pál Kórház belgyógyá-
szati osztályán kezdett el 
dolgozni. Szakvizsgái után, 
- mivel mindig az alapellá-
tás vonzotta - 4 évig üzem-
orvosként dolgozott. 

1990-ben jelentkezett az 
Alsóörs-Felsőörs-Lovas 
körzeti orvosi állásra. Jel-
lemző, hogy akkoriban 
még milyen népszerű volt 
ez a pálya, hiszen 54 je-
lentkező közül választot-
ták ki. 1991. február elején 
kezdett el dolgozni először, 
mint körzeti orvos, majd, 
mint vállalkozó háziorvos. 
Küzdelmes évek voltak 
ezek, hiszen a környéken 
ismerős és rokon sem élt. 

Huszonöt év alatt azon-
ban sikerült néhány iga-
zán értékes barátot megis-
mernie, és úgy érzi, hogy 
a lakosság is elfogadta. 
Az évforduló alkalmával 
kellemes meglepetés érte, 
hiszen mindhárom önkor-
mányzat polgármestere 
köszöntötte, valamint a 
régi és a mostani munka-
társak is. 

Mindhárom településen 
korszerű, az európai nor-
máknak megfelelő orvosi 
rendelő várja a betegeket. 
Időpontot is lehet kérni, 
melyet igyekeznek betar-
tani. Dr. Bardóczi Miklós 
reméli, hogy még sok éven 

át praktizál Alsóörsön, 
Felsőörsön és Lovason. 

Szendi Péter

Dr. Bardóczi Miklós 25 éve szolgál háziorvos-
ként Alsóörs, Felsőörs és Lovas településeken. 
Az érintett önkormányzatok elöljárói kedves 
ünnepség keretében köszöntötték nemrégi-
ben a jubiláló főorvost.

Dr. Bardóczi Miklós

FELHÍVÁS

Hetedik alkalom-

mal rendezi meg 

a Dunántúli Refor-

mátus Egyházke-

rület a REND-et, 

ez alkalommal a 

Veszprémi Refor-

mátus Egyházme-

gye szervezésében, 

Ba la ton füreden , 

a városi sportcsar-

nokban és környé-

kén, június 24.-26. 

között.

Bővebb információ: 

www.rend.hu

weboldalon. 
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„A Nagy Húsvéti Vágta”
Az idei húsvéti játszó-

ház a hatodik volt a sor-
ban,  amit a Lovas Jövő-
jéért Egyesület rendezett. 
Aggódva néztük az időjá-
rást, mert a játszóház leg-
izgalmasabb programját 
rontotta volna el és minden 

gyereknek hiányérzete és 
csalódottsága lett volna az 
„udvari csoki tojáskeresés” 
elmaradása miatt.

Szerencsére megkegyel-
mezett az időjárás, elállt a 
szemerkélő eső és ez min-
denkit megnyugtatott. Az 
érkező gyerekek közben 
már simogathatták, idomít-
hatták a Sümegiéktől ho-
zott kisnyulakat.

Torma Vera megint „ki-
tett magáért”, mert ő hoz-
ta a festéshez a kifújt- és a 
gipsztojásokat, illetve meg-
lepte a gyerekeket egy kis 
díszes tarisznyával, mely-

be gyűjthették a megtalált 
csokitojásokat.

A változatosság ked-
véért az első program a 
„Lufibohóc” műsora volt, 
melynek a végén minden 
gyermek kapott egy általa 
választott lufi figurát. Ez-

után a gyerekek belevetették 
magukat a tojásfestésbe, mi-
közben megtörtént a csoki 
tojások elrejtése az udvaron 
és következett a várva várt 
főprogram: a tojáskeresés.

A start mindig nagyon iz-
galmas, utána jött a „Nagy 
Húsvéti Vágta” és a rohan-
gálás a csoki- tojásokért. 
Öröm volt nézni a sok 
mosolygós gyermeket, ta-
risznyájában a megszerzett 
zsákmánnyal. Ezért a lát-
ványért csinálja az egészet 
lelkes kis csapatunk, akikre 
mindig számíthatunk.

Horváth Ferenc

A Nagy Gyula Művészeti
Alapítvány 2015. évi programjairól

és 2016-os terveiről
A 2015-ös év programjai több helyszínen zajlottak. A Lovason 
első alkalommal bemutatott kiállítási anyagokat Budapesten is 
kiállítottuk, részben vagy egészben a Nagy Gyula Művészeti 
Alapítvány szervezésében.
Ilyen volt Fekete Edit grafikus életmű kiállítása, ami a Páva 
utcában, a Holokauszt Emlékközpontban volt 2015. áprilisától-
augusztusig. A kiállítást rendezte és megnyitotta Faludy Judit 
művészettörténész. A másik nagyon fontos kiállítás Nicolas 
Schöffer grafikáiból, 2015. decemberében az Artézi Galériában 
Budapesten. Megnyitotta Rockenbauer Zoltán.
Ez a kiállítás párhuzamosan került megrendezésre a 
Műcsarnokban Nicolas Schöffer kiállításával, ami igen szép 
sikereket ért el. Ezzel úgy érezzük, sikerült jobban a köztudatba 
vinni, hogy Lovason egy alapítvány működik, ami országos 
szintű kiállítások szervezésére is képes. Sikerült felkelteni az 
érdeklődést sok alkotó művészben, művészettörténészben és 
művészet kedvelőben, akik vagy már ellátogattak Lovasra, vagy 
reményeink szerint el fognak.
A Lovason megrendezett programok a következők voltak:
2015. májusában a Pünkösd Hava címmel balatonfüredi 
Művészklub tagjai Fritz Mónika, Gombor József,  Héhn Zsuzsa, 
Károly Éva, Jankovits, Gusztáv, Simon Aliza, Kozma Imre, Végh 
Mozgai Heni, Németh Anna, Szabó Eszter, Vajda Katalin, Hanny 
Szabó Anikó verseit mondta, Bónyai Mária karnagy citerázott, 
a Kék Balaton Népdalkör tagjai énekeltek. A május 29. záró 
program háziasszonya: Hanny Szabó Anikó volt. 
A Lovasi napok alkalmából Veszely Jelena szobrászművész 
kiállítása nyílt meg, megnyitotta Gyárfás Endre író. Immár 
második alkalommal rendeztünk kiállítást a 99. évében járó, és 
még aktívan alkotó művésznek.
Augusztusban a budapesti festőművész Mózes Katalin műveit 
állítottuk ki. Rendezte S. Nagy Katalin művészettörténész. 
Szeptemberben Szilvássy Pál festőművész és felesége Veszely 
Jelena közös kiállítására került sor. 
A 2016-os év tervei között elsősorban a környék alkotóinak 
bemutatását tervezzük (A teljesség igénye nélkül: Alsóörsi 
Festőörs, Decsi Márta, Villányi Edit, Elfi Arndt, aki évtizedek óta 
Alsóörsön fest nyaranta).
A másik vezérfonal az évfordulók. 2016-ban lesz 10 éves a 
Lovasi Nagy Gyula Galéria. Szeretnénk egy kiállítás keretében 
bemutatni mi is történt ez idő alatt. Ebben az évben lesz Nagy 
Gyula festőművész halálának 50. évfordulója. A Lovasi Napok 
alkalmából új anyaggal lepnénk meg a lovasiakat, hisz annyi be 
nem mutatott alkotás várja még a nyilvánosságot.
Fodor László építész halálának 5. évfordulója alkalmából, 
grafikáiból, balatoni akvarelljeiből, építész rajzaiból egy 
emlékkiállítást szeretnénk. Őrá talán még emlékeznek 
a településen, hisz az Alapítvány kurátora, több kiállítás 
rendezője és csendes, de fáradtságot nem ismerő szervezője volt 
programjainknak. 
A harmadik a környezetünk. Minden idelátogató, aki még nem 
ismerte, nagyon megszerette Lovast, jól érezte magát a galéria 
kertjében. S. Nagy Katalin művészettörténész több kortárs 
képzőművészt kért fel új alkotások létrehozására. Téma: Kert. Ez 
a kiállítás Lovasról és kertjeiről fog szólni.
Bízunk benne, hogy olyan szeretettel fogadják programjainkat, 
ahogy készülünk minden egyes alkalomra.

Nagy Mária
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FODRÁSZAT
VÁROM KEDVES VENDÉGEIMET ÚJONNAN NYÍLÓ

FODRÁSZATOMBA

SZOLGÁLATATÁSAIM:
• FÉRFI-, NŐI-, GYERMEK HAJVÁGÁS      • HAJFESTÉS, SZÁRÍTÁS, ALKALMI FRIZURA

• DAUER, TARTÓS HAJEGYENESÍTÉS (BRASIL CACAÚ)

BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Elérhetőség:

Nagy Jennifer
Felsőörs, Fenyves u. 34.

Tel.: +36 70 397 1207
+36 87 788 938


