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Újra nyitva a Lovas Kikötő
A Lovas központjában elhelyezkedő kávézó és bár egy-

előre hétvégi nyitvatartással, de megkezdte idei műkö-
dését. 

Lovas Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves Családját 

május 28-án (vasárnap) 9.00 órára 
az I. Világháborús Emlékműhöz, 

ahol megemlékezünk és fejet hajtunk 
az I. és II. Világháborúban elesett katonákról,

lovasi hősökről. 

Az otthonos hangulatú, 
nagy udvarral rendelkező 
kávézó a tavalyi pozitív fo-
gadtatás után, az idei év ta-
vaszi hétvégéin is népszerű a 
helyiek, a környékbeliek és a 
turisták körében egyaránt. A 
bevált és kedvelt italkínálat 
hamarosan tovább bővül, to-
vábbá a tervek szerint nyáron 
már nem csak reggeli kávét 
kaphatunk, de reggelizni is 
lehet a Kikötőben, amit nap-
közben könnyebb ételek egé-
szítenek ki.

A tulajdonos-üzemeltető az 
idei évben számos esemény-
nyel és élménnyel kíván a 
vendégek kedvébe járni. Az 
aktuális eseményekről, ahogy 
május elsejei májusfa díszí-
tésről, és állításról, a kávé-

zó udvarán, a Lovas Kikötő 
Facebook oldalán, illetve a 
hamarosan működésbe lépő 
www.lovaskikoto.hu oldalon, 
és természetesen személye-
sen a kávézóban lehet tájéko-
zódni. –Nem csak kávézó ital 
és étel kínálatában kívánok 
minél több helyi és környék-
beli alapanyagot és terméket 
bevonni, de örülnék, ha a ká-
vézóba szükséges munkaerő 
is a közelben élőkből kerülne 
ki. Részmunkaidős (beugrós) 
és állandó munkatársakra 
is szükség van, jelentkezni 
pedig személyesen vagy a 
lovaskikoto@gmail.com email 
címre küldött fényképes ön-
életrajzzal lehet – tájékoztat 
Csomai Lóránt.

 Szendi Péter

MEGHÍVÓ
DÍJUGRATÓ ÉS FOGATHAJTÓ

VERSENYRE

Ez év június 5-én (Pünkösd hétfő) rendezzük Lo-
vason a hagyományos pünkösdi amatőr díjugra-
tó és fogathajtó versenyünket, amelyre ezúton 
szeretnénk meghívni.
A verseny rendezője: Lovas Egyesület Lovas.
A verseny helyszíne: Lovas község, lovas pálya.

Versenyszámok:
–  9.00 órakor, póni díjugratás: 7db, 50 cm-nél nem 

nagyobb, meredek akadály, egyszeri összevetés-
sel, időméréssel.  

–  9.30 órakor, díjugratás kezdő: 7db 80 cm-nél nem 
nagyobb, és nem szélesebb akadály, egy kettes 
ugrással, egyszeri összevetéssel, és időméréssel.

–  díjugratás haladó: 9 db 100cm-nél nem maga-
sabb, és nem szélesebb akadály, egy kettes ugrás-
sal, egyszeri összevetéssel, és időméréssel.

–  14.00 órakor, fogathajtás: akadályhajtás, majd va-
dászhajtás: egyes és kettes fogatok jelentkezését 
várjuk a versenyre, de bemutató jelleggel négyes 
fogatokat is szívesen látunk.

Nevezés a helyszínen, a versenyszám előtt legalább 
fél órával.
Nevezési feltételek:
 –  díjugratásban: kobak, és versenynek megfelelő öl-

tözet, a ló 4 évesnél idősebb legyen.
–  fogathajtásban: versenynek megfelelő öltözet, a ló 

3 évesnél idősebb legyen.
Nevezési díj: minden versenyszámban 2000 Ft.
A rendezvényen a résztvevők saját felelősségükre 
indulnak!
További információk: Kis Áron 06-20/777-4121
Sikeres részvételt kívánva, örömmel várunk rendez-
vényünkre!

Kis Áron 
elnök

Lovas Egyesület Lovas
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Lovasi Napok 2017
Tizenkilencedik alka-

lommal rendezi meg Lovas 
Község Önkormányzata a 
Millenniumi Parkban a fa-
lunapokat. A nyaranta meg-
rendezésre kerülő Lovasi 
Napok célja megismertetni 
a Lovas településére jel-
lemző borokat, lóval kap-
csolatos történelmi hagyo-
mányokat. 

A sikeres lebonyolítás-
ban nagy szerepük van a 
településen működő civil 
szervezeteknek, az állandó 
és nyaraló lakosoknak, tá-
mogatóinknak.

Az idelátogató közönség, 
vendégeink javaslatára fo-
lyamatosan megújítjuk a 
rendezvénysorozatot. Még 
tartalmasabb, még látvá-
nyosabb és gasztronómiá-
ban is egyre igényesebb kí-

nálatot kívánunk nyújtani.
Szívesen vesszük, építő 

jellegű kritikájukat, szel-
lemi, anyagi, dologi, vagy 
esetleg önkéntes munkájuk 
felajánlását. A támogatást 
megköszönve folyamato-
san tájékoztatjuk Önöket, 
a különféle hírcsatornákon 

(weblap, Facebook, plaká-
tok és szórólapok, Lovasi 
Hírek, az e-mail listára fel-
iratkozott személyek).

A júniusi Lovasi Hírek-
ben már részletesen olvas-
hatják a programsorozatot, 
de előtte már tájékoztatást 
kapnak, a fentebb felso-

rolt hírcsatornákon. Elől 
járóban annyit azért tájé-
koztatnák Önöket, hogy 
idén június 30-án, 20 óra-
kor Rakonczai Imre lesz a 
sztárvendég, míg másnap 
szintén este nyolc órakor, 
Szűcs Judith énekesnő.

Természetesen a már 
jól, megszokott gyerek- és 
lovasprogramok ebben az 
évben sem maradnak el, 
de lesz néptánc és akroba-
tikustánc, operett és örök-
zöldslágerek, élőzenei kon-
certek. 

Ne feledjék idén a Lovasi 
Napok június 30.-július 1. 
között kerül megrendezés-
re a Millenniumi Parkban. 
Várunk mindenkit szeretet-
tel!

Szendi Péter

Június 30-án Rakonczai Imre, másnap Szűcs Judith lesz a 
sztárvendég az idei Lovasi Napokon

OBOA TRIÓK
Hangverseny a lovasi református templomban

2017. május 13-án, szombaton 19.00 órától
Program:

GEORG PHILIP TELEMANN:
12 Fantázia: No. 3. h-moll, TWV 40:4 (oboa átirat)

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 
Kivonatok a „Szöktetés a szerájból” c. operából két 
oboára és angolkürtre

CARLO YVON: 
Capriccio három oboára 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: 
Trió két oboára és angolkürtre C-dúr Op. 87.

Előadják:
 

Kai Frömbgen oboa professzor és Magyar Zsófia Kincső angolkürt tanár mesterkurzusának résztvevői,
a düsseldorfi Zeneművészeti Főiskola hallgatói

A belépés díjtalan. 
Perselybe helyezett adományaikkal az Alsóörs-Lovasi Református Gyülekezetet támogatják.
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8. Húsvéti játszóház

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 Alapítvány
– 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

Az idei húsvéti játszóház a 
nyolcadik volt a sorban, amit 
a Lovas Jövőjéért Egyesü-
let rendezett. Mindig aggód-
va nézzük az időjárást, mert 
a játszóház legizgalmasabb 
programját rontaná el és 
minden gyereknek hiányérzete 
és csalódottsága lenne az 
„udvari csoki tojáskeresés” 
elmaradása miatt. Szerencsére 
megkegyelmezett az időjárás, 
elállt a szemerkélő eső és ez 
mindenkit megnyugtatott.

A változatosság kedvéért 
az első program a „meglepe-
tésként” hirdetett bábelőadás 
volt, melyet Dienes Andi 
egyedüliként varázsolt a szín-
padra, hiszen minden bábot ő 
mozgatott, illetve ő játszotta 
az összes szerepet. A gye-
reksereg a padlón, párnákon 
ülve élvezte végig az előadást, 
amely jó ráhangolódás volt 

a húsvéti játszóház további 
programjaira. 

Torma Vera megint hozta a 
szokásos jó formáját, mert ő 
hozta a festéshez a kifújt tojá-
sokat, illetve azokat az előké-
szített anyagokat, melyekből a 
gyerekek szép kis húsvéti fi-
gurákat, díszeket és játékokat 
készíthettek. Ezután a gyere-
kek belevetették magukat a to-
jásfestésbe és egyéb más tevé-

kenységekbe, miközben Vellai 
János és csapata elrejtette az 
udvaron a csoki tojásokat, és 
következett a várva várt fő-
program, a tojáskeresés.

A start mindig nagyon izgal-
mas, utána jött a rohangálás a 
csoki tojásokért és kinek-ki-
nek mi jutott, a „jobban jár-
tak” és a „kevésbé jól jártak” 
következtetést lehetett levonni 
a tojáskeresés végén. Azért, 

hogy minél kevesebb gyerek 
maradjon szomorú a végén 
minden gyerek Kinder tojást 
is kapott.

A türelmesebbek tovább 
festegettek, ragasztgattak és 
vitték boldogan haza alkotá-
saikat, hogy megmutathassák 
otthon, hogy miket készí-
tettek. Dél jócskán elmúlt, 
mikor lassan kiürült a terem 
és a „Sümegi Nyulak” is 
nyugalomra térhettek, hiszen 
ők minden évben keményen 
állják a gyerekek rohamait. 
Aztán jöhetett a mindig szor-
galmas kis csapat Kránitzné 
Erika, Hudanik Erzsike és 
Torma Vera, akik úgy eltaka-
rították a romokat, mintha itt 
semmi esemény sem lett vol-
na.

Horváth Ferenc
elnök

Az orvosi rendelő időpontkérésre alkalmas 
mobiltelefonszáma megváltozott! 

Az új szám:06-20-7777-282.

Természetesen egy ideig
a régi szám is elérhető.

Dr. Bardóczi Miklós háziorvos
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Kislánya megszületése, 2011 óta 
él Balatonfűzfőn BÁCSI ZITA, aki 
továbbra is lovasinak tartja magát, 
hiszen ezer szállal kötődik a telepü-
léshez. Számára a néptánc, a tojás- 
és kerámiafestés, a hagyományőr-
zés családi tradíció.

Hét éves korában kezdett el néptáncolni 
Csopakon, a Boksay Györgyné vezette 
Kaláris néptáncegyüttesben, akikkel be-
járták egész Európát. Zita számára ezek 
meghatározó, felejthetetlen és kitörölhe-
tetlen évek az életéből, a mai napig szí-
vesen emlékszik azokra vissza.  – Kisebb 

megszakításokkal különböző együttesek-
ben harmincnégy évig aktívan táncoltam. 
Az elmúlt években, mióta megszületett a 
kislányom, abban a szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy hat helyen oktathatok, 
főleg óvodásokat. Öröm nézni a kicsiket, 
amikor megtanulnak egy-egy népi mon-
dókát, gyerekjátékot, tánckoreográfiát, 
természetesen mindezt játékos formában 
– vezet be a néptánc világába Bácsi Zita, 
aki szerint a gyerekek nagyon fogéko-
nyak és érdeklődők. 

Miután lezajlódnak a karácsonyi ünne-
pek, akkor Zita elkezd kerámiatojásokat 
és kifújt libatojásokat festeni. Közeledve 
a Húsvéthoz, igencsak megnőtt a keres-
let a díszes tojások iránt. Nem véletlen, 
hiszen ezek ténylegesen szépek és ízlése-
sek. 

Ráadásul idén már strucc- és emuto-
jásokat is fest. Persze a tojáspingálásnak 
vannak előkészületei is. – Legelőször fer-
tőtlenítem a tojásokat, lyukasztom, utána 
pedig eltávolítom a belsejét. Ezt követően 
a tojás belső felét is fertőtlenítem, szára-
dás után pedig a gyönyörű hófehér héj 
már nagyon hasonlít a porcelánhoz. Min-
den évben több száz tojást készítek elő, és 
festem azokat. Idén ismét meghívást kap-
tam a Hollókői Húsvéti Fesztiválra.

A mai napig csodálattal emlékszik 
vissza ezermester nagypapájára, akitől 
nagyon sokat tanult, tőle örökölte a kéz-
ügyességet is. Persze mit ér a tehetség, 
ha nincs meg hozzá a kellő szorgalom és 
végzettség. A Fischer Mór Porcelánipari 
Szakiskolában porcelánfestőként végzett, 

majd nyolc évig volt a Herendi Porcelán 
manufaktúrában bemutatófestő. Ezután 
Franciaországban három és fél évig egy 
fazekasmester mellett inaskodott, akitől 
szintén sokat tanult. Hazatérve kisebb 
műhelyekben festett. 

Amikor édesanya lett, elhatározta, 
hogy szülőházában Lovason, saját vál-
lalkozásba kezd. Kerámiái mázalatti kézi 
festéssel készülnek, így nem tagadhatja le 
herendi múltját. - Fehérre égő agyaggal 
dolgozom. Formázás és száradás után 
következik az első, úgynevezett zsengélő 
égetés, ami 960 fokon történik. Ezt köve-
tően festem, dekorálom a termékeimet.  
Mázolás után ismét égetés következik, 
most már 1070 fokon.  A kemence felfűté-
se és a teljes kihűlés mintegy huszonnégy 
órát vesz igénybe. Ezt követően viszont a 
szépen festett darabokat akár mosogató-
gépben is tisztíthatjuk.

Zita az Éltető Balaton-felvidékért 
Egyesület védjeggyel rendelkező tag-
ja.  Minősítési eljárást követően, 2015-
ben alkotásaival kiérdemelte a „Rural 
Quality Vidék Minősége” védjegyet. Je-
lenleg a fűzfői családi ház minden egyes 
szegletében dolgozik, munkássága mára 
már kinőtte a lakást, ezért is várja a nya-
rat, amikor Lovason saját műhelyében 
dolgozhat. Ez is azt mutatja, hogy visz-
szavágyik a gyökerekhez, számára a ha-
gyomány, a család mindig is fontos volt. 

Szendi Péter

Vissza a gyökerekhez,
őrizvén a hagyományokat

Tanácskozott a Kábítószerügyi Munkacsoprt
A Balatonfüredi Járási 

Közbiztonsági Egyezte-
tő Fórum Kábítószerügyi 
Munkacsoportja április 
25-én 14 órakor tartotta 
ülését a Balatonfüredi Kö-
zös Önkormányzati Hiva-
talban.

A megbeszélésen, a mun-
kacsoport tevékenységét 
koordináló önkormányzat 
képviseltében Hári Lenke 
alpolgármester asszony kö-
szöntötte a résztvevőket.

Ezután a kábítószer, illetve 

az egyéb szenvedélybetegsé-
gek megelőzése témakörben 
Szekeres Kornél címzetes 
rendőr őrnagy, iskolai bűn-
megelőzési tanácsadó tájé-

koztatta a megjelenteknek.
Az előadó ismertette a 

kapitányság illetékességi te-
rületén folyó prevenciós te-
vékenységet, továbbá a 2017. 

tárgyév eltelt időszakában a 
témához kapcsolódó jogsér-
tésekről tájékoztatta a részt-
vevőket.

Ezt követően a témában 
érintett intézmények megje-
lent képviselői számoltak be 
a saját területükön végzett 
célirányos tevékenységről, 
illetve tapasztalataikról.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
iskolai bűnmegelőzési 

tanácsadó
Balatonfüredi

Rendőrkapitányság
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Bárcsak megtörténne
megint ez a csoda...

Kedves Testvéreim!
Pünkösdkor Isten Szent-

lelkének eljövetelét és az 
Egyház megszületését 
ünnepeli a keresztyén vi-
lág. Pünkösd misztériu-
mát sokan sokféleképpen 
próbálták már értelmezni 
és magyarázni. Számom-
ra talán az a legérthetőbb, 
hogy egyszerűen beteljese-
dett Jézusnak az az ígérete, 
amelyet megígért a tanítvá-
nyainak még halála és fel-
támadása előtt: soha nem 
lesztek egyedül, mert ha én 
elmegyek, akkor elküldöm 
hozzátok a Vigasztalót és ő 
általa veletek leszek mindig 
minden időben. Pünkösd-
kor ez az ígéret teljesedett 
be és igazzá lett Jézusnak 
minden szava, amit csak Ő 
mondott az övéinek. 

Fontos azonban megje-
gyezni, hogy ez a misz-
tikus esemény nem egy 
egyszeri alkalom volt csu-
pán, amely soha többé nem 
ismétlődhet meg a történe-
lem folyamán. Az biztos, 
hogy még egyszer nem fog 
Jeruzsálemben Péter prédi-
kációjára háromezer ember 
megtérni és megkeresztel-
kedni, de az is biztos, hogy 
a Szentlélek újjáteremtő 
hatalmának munkája bárki 
életében elkezdődhet a mi 
korunkban és a mi időnk-
ben is. A történelem már 
többször is igazolta, hogy 
Isten megújító hatalma és 
munkája újjáteremthet em-
bereket, családokat, orszá-
gokat, de akár földrészeket 
is. A Reformáció 500. év-
fordulója ékesen bizonyítja 

a mi számunkra is, hogy 
eljöhet egy új világ, amely 
újra írja a történelmet és 
maradandót épít Isten aka-
ratából.

Bárcsak megtörténne 
megint ez a csoda, hiszen 
mindannyian tudjuk és is-
merjük mi zajlik jelenleg 
korunkban és világunk-
ban. Szükséges és időszerű 
lenne megint az emberiség 
egészének, hogy eljöjjön 
újra és betöltse életünket 
Isten Szentlelke. Szüksé-
ge van arra világunknak, 
történelmünknek és éle-
tünknek, hogy egy szent és 
tökéletes, egy feddhetetlen 
és tiszta, egy önzetlen, el-
fogulatlan igazság és szere-
tet formálja az életünket és 
a mindennapjainkat.    

Imádkozzunk ezért, hi-

szen 2000 évvel ezelőtt 
is így válhatott valóra a 
pünkösdi csoda, az imád-
ság ereje által indultak el 
útjukra a reformátorok és 
hirdették meg élték meg 
Isten tiszta üdvözítő ke-
gyelmét. Adja Isten, hogy 
ez velünk is megtörténjen, 
ezért hívjuk és várjuk Is-
ten Szentlelkének kitölteté-
sét az egyik szép énekünk 
szavaival: „Isten élő lelke 
jöjj, áldva szállj le rám, égi 
lángod járja át szívem és a 
szám, oldj fel, küldj el, tölts 
el tűzzel…” 463. dicséret.

Áldott készülődést és 
ünneplést kívánva, szere-
tettel:

Kálmán Csaba
református lelkipásztor

Események és ünnepi alkalmak
az Alsóörs-Lovasi Református Gyülekezetben

(május-június)
május 7.:  Anyák-napi családi istentisztelet, melyen iskolánk 1. osztályosai adnak műsort. 11.00 órakor 

Alsóörsön.
május 13.:  Komolyzenei koncert a Lovasi Református Templomban 19.00 órakor.
május 21.:  Az Endrődi Szalon vendége: Kálmán Csaba, egyházközségünk lelkipásztora. Fellép a Refor-

mátus Gyülekezet kórusa, 18.00 órakor az Eötvös Károly Művelődési Házban.
május 28.:  Konfirmáció 11.00 órakor Alsóörsön.
június 3.:  A veszprémi és pozsonyi református egyházmegyék közös konferenciája 10.00 órától az Eöt-

vös Károly Művelődési Házban.
június 4.:  Ünnepi úrvacsorás istentisztelet 9.30 órakor Lovason,11.00 órakor Alsóörsön.
június 5.:  Ünnepi istentisztelet 9.30 órakor Lovason, 11.00 órakor Alsóörsön.
Június 8.:  Zenés Istentisztelt 11.00 órakor Alsóörsön, fellép a Református Gyülekezet kórusa.
június 17.:  9.00 órakor Tanévzáró istentisztelet a Református Templomban, majd ezt követően 10.00 óra-

kor Ballagás az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlásköz-
pont udvarán.

június 19-25.:  Napközis tábor. 
június 25.:  Táborzáró istentisztelet 11.00 órakor Alsóörsön.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!
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