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A testületi ülésről 
jelentjük...

Először adtak oboakoncertet
a Düsseldorfi Zeneművészeti Főiskola

hallgatói Lovason

Elfogadta a képviselő-testü-
let a 2016. évi költségvetésé-
nek végrehajtásáról és a ma-
radvány jóváhagyásáról szóló 
rendeletet. Az önkormányzat 
a beszámolót 91 millió 237 
ezer forint bevétellel, amely-
ből finanszírozási célú bevétel 
24 millió 934 ezer forint volt. 
A kiadási oldalon 61 millió 51 
ezer forint szerepelt, amely-
ből finanszírozási célú kiadás 
2 millió 376 ezer forint volt. 
A számadatokból is kitűnik, 
hogy a képviselő-testület ra-
cionális, takarékos költségve-

tést hagyott jóvá az előző évre 
vonatkozóan. 

Egyes civilszervezetek be-
számolóját nem fogadta el 
a falu vezetősége, mindazt 
hiánypótlásra visszaküldte. 
Azon szervezeteket, amelyek 
kellőképpen elszámoltak, a 
tavalyi évhez hasonló támo-
gatásban részesültek. Az ülés 
végén szó esett még az önkor-
mányzat második félévi mun-
katervéről, melyet szintén jó-
váhagyott a testület. 

Szendi Péter

-Márciusban kaptam egy 
e-mailt Magyar Zsófiától, aki 
lovasi kötődésű, ugyanis a 
nagypapája itt volt református 
lelkész. A községünkben már 
évek óta nyaralótulajdonosok, 
és arra kért, hogy szervezzem 
meg, hogy férje, Kai Frömbgen 
a Düsseldorfi Zeneművészeti 
Főiskola oboa professzora né-
hány diákjának kurzust tartson 
a településünkön. Felvettem a 
kapcsolatot Nagytiszteletű Kál-
mán Csaba református lelkész 
és Dienes Károly gondnok úrral, 
akik egyből támogatták az öt-
letet. A tíz nap során a fiatalok 
az alsóörsi gyülekezeti házban 
és a lovasi faluház nagytermé-
ben próbáltak. Őket egyébkén 
lovasi családoknál szállásoltuk 
el. A végén pedig egy gyönyörű 
hangversenyre került sor – ösz-
szegezte Ferenczy Gáborné pol-
gármester asszony. 

Mint azt Kai Frömbgen oboa 
professzortól megtudtuk, az 
oboatriók több nemzetiséget 
képviselnek. Nemcsak német, 
hanem kínai, spanyol, litván és 
thaiföldi fiatalok is részt vettek a 
kurzuson és a hangversenyen is. 

Legelőször George Philipp 

Telemann német barokk ze-
neszerző 12 fantázia szóló fu-
volára című művének harma-
dik, h-moll hangnemű darabja 
hangzott el, oboára átírva. 
Majd Wolfgang Amadeus Mo-
zart Szöktetés a szerájból című 
három felvonásos operájának 
csúcsponti jeleneteiből James 
Horan, a Skót Királyi Kon-
zervatórium tanára készített 
két oboára és angolkürtre átírt 
kivonatot. Ezután Carlo Yvon 
olasz zeneszerző Capriccio 
három oboára című zenemű 
tételét hallhattuk. Végül a né-
met zeneszerző, Ludwig van 
Beethoven, Trio két oboára és 
angolkürtre című darabját ad-
ták elő, melyet 1794-ben, nem 
sokkal Bécsbe érkezése után 
komponált. 

A közönség hálás volt a gyö-
nyörű dallamokért, vastapssal 
honorálta a hangversenyt. Nagy-
tiszteletű Kálmán Csaba refor-
mátus lelkész megköszönte a 
koncertet, bízva abban, hogy jö-
vőre ismét ellátogatnak Lovasra 
a tehetséges fiatalok és megmu-
tathatják a nagyérdeműnek ze-
nei tudásukat.

 Szendi Péter

Ismét bebizonyosodott, hogy egy nívós hangverseny 
iránt még mindig sok ember érdeklődik. Nem volt ez 
másképp a református templomban sem, ahol most 
először léptek fel a Düsseldorfi Zeneművészeti Főis-
kola hallgatói.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mint a Lovas Jövőjéért Egyesület alapító 
elnöke, ezúton szeretném megköszönni a 
leköszönő elnöknek, Horváth Ferencnek és 
feleségének Horváthné Székely Zitának az 
utóbbi három évben nyújtott segítségét, 
a  lelkesedést, a jó ötleteket és az önzetlen 
munkát. Egyúttal gratulálok az egyesület új 
elnökének, Vellai Jánosnak, és sok sikert, 
kitartást, energiát, aktív, jó ötletekkel előálló 
tagságot kívánok a következő évekre. 
Szeretettel: Volford-Hull Zita (Zizi)
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Gyönyörű szép virágokba borult Lovas

Tavaszi virágzás a májusi esőben

- A településünkön már 
évek óta hagyomány, hogy 
az önkormányzat szerve-
zésében, a Lovas Jövőjéért 

Egyesület és a Malomvölgy 
Nyugdíjasklub segítségével, 
május közepén a legfrek-
ventáltabb helyekre szebb-

nél-szebb virágokat ültetünk 
– tudtuk meg Volford-Hull 
Zita alpolgármestertől. Idén 
vinkát, kukacvirágot, begó-
niát, muskátlit és bakopát 
telepítettek a falu több pont-
jára. 

 Szendi Péter

* * *

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az önkormányzat nevében 
köszönetemet szeretném 
kifejezni a nyugdíjas klub 
elnökének, Dienes Károly-
nak, valamint a szorgos ke-
zeknek, név szerint: Szabó 
Miklósné, Őryné Balázs 

Éva, Kovácsné Balázs Ág-
nes, Papp Lászlóné, Kránitz 
Istvánné, Bereczki László-
né, Szőnyi Liza, Lamperth 
Lajos és az önkormányzat 
dolgozóinak (Sárdi Máté, 
Hudanik István, Nagy Péter, 
Grüll József). Köszönettel 
tartozom Giez Csabának a 
kiváló minőségű fekete föl-
dért, valamint Volford-Hull 
Zitának, aki évek óta meg-
rendeli a virágokat, megszer-
vezi a virágosítás időpontját 
és tevékenyen részt vesz az 
ültetésben is.

Ferenczy Gáborné
polgármester

Tavaly ünnepelte fennál-
lásának 10. évfordulóját a 
Nagy Gyula Galéria, mely az 
elmúlt években színes kultu-
rális programokkal és idő-
szaki kiállításokkal várta lá-
togatóit. Az idei első tárlaton 
a Balatonfüredi Művészklub 
festményeiben gyönyörköd-
hettek az érdeklődők.

Szokták mondani, hogy a 
májusi eső aranyt ér, ez kivált-
képp igaz volt a szombati nap-
ra, hiszen a rendezvény előtt 
még esett az égi áldás, majd a 
kiállítás megnyitójára a tavaszi 
napsugár járta át a Nagy Gyula 
Galéria csupazöld udvarát. A 
vendégek így „aranykertben” 
ülhettek Hanny Szabó Anikó 
költő, újságíró köszöntésekor, 
akinek Villa Romána – Letí-

cia emléke a Florália ünnepről 
írását Dallosné Nagy Ibolya 
olvasta fel, ezzel megadva az 
alaphangulatot.

A Florália a római korban a 
megújulás ünnepe volt, melyet 
eleinte a gabonavirágzás idő-
szakában tartottak. –Mindig 
csodáltam a rómaiakat, hogy 
több mint kétezer évvel ezelőtt, 
hogy tudtak mulatni, építkez-
ni, milyen csodálatos ruhákba 
öltözködtek. A Florália, a régi 
tavaszi ünnep tőlük ered. A 
mai napon mi is szeretnénk a 
tavaszt méltóképpen megün-
nepelni, hiszen ilyenkor nem-
csak a természet, hanem az 
emberek és az állatok is meg-
újulnak kívül-belül egyaránt. 
A lelkünket is a boldogság jár-
ja át, már akkor is, amikor rá-
nézünk egy csodálatos virágra 

– hangsúlyozta Hanny Szabó 
Anikó, akinek versei többször 
is elhangzottak, majd megnyi-
totta a kiállítást.  

A Balatonfüredi Művész-
klub szebbnél-szebb alko-
tásait csodálhatták meg az 
érdeklődők. A hideg, rideg 
falakat felöltöztették a tavaszt 
jelképező motívumok, azok a 

virágfestmények, melyek az 
embereket szinte átölelték. 
A kiállításon a Kék Balaton 
Népdalkör, Bónyai Mária ve-
zetésével és Jehoda Ferenc ze-
nész előadásaával, balatoni és 
tavaszt idéző dallamait hall-
gathatták meg. 

Szendi Péter
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Lóra termett lovasiak
Évente kétszer rendeznek a településen lovasversenyeket, kuriózumnak számít

a polgármesterek fogathajtó versenye 

– 2000 szeptemberében a búcsú 
napján első alkalommal került 
megrendezésre egy amatőr díjug-
rató verseny. Meglepően sokan 
vettek részt a környék és távolab-
bi vidékek (Nagyvázsony, Kisbér, 
Simontornya) lovasai közül. Ezen 
sikeren felbuzdulva határoztuk 
el, hogy hivatalos formát adva a 
baráti társaságnak, sportegye-
sületet hozunk létre Lovas Egye-
sület Lovas névvel. Célunk, hogy 
az esetleges pályázati lehetősé-
geket kihasználva a lovassport 
és a lovaglás lehetőségeit gyara-
píthassuk, versenyekre illetve a 
versenyzésnek szervezett keretet 
biztosítsunk. Az önkormányzat 
által engedélyezett pályát saját 
költségünkön elsimítottuk, talaját 
többszöri fűrészporozással, trá-
gyázással lazítottuk, gyepesítet-
tük, a köveket és egyéb hulladékot 
rendszeresen összeszedtük. A kor-
látokat minden verseny előtt fel-

újítjuk. 2003-ban sikeres pályáza-
tot írtunk, melynek eredményeként 
a lovas pálya körbekerítését és a 
bírói emelvényt építettük – tekint 
vissza az elmúlt évekre Kis Áron 
az egyesület elnöke. 

Minden évben két alkalom-
mal, Pünkösdkor és a búcsú nap-
ján nyilvános edzést tartanak, ami 
azonos színvonalú egy megyei 
szintű díjugrató versennyel. A ve-
télkedőt hivatásos versenybírók 
vezetik. A résztvevők biztonsága 
érdekében mentőautót is hívnak. 
A helyezettek szalagot, díjakat 
kapnak, valamint minden résztve-
vőnek egy tál ételt és italt bizto-
sítanak.

-Büszkék vagyunk arra, hogy a 
megyében rendezvényeink egye-
dülállók. A lovas díjugrató sport-
ban évi 4-5 alkalommal rendeznek 
megyei versenyeket, de egy helyen 
sem rendeznek egy évben két al-
kalommal. Mára elmondhatjuk, 

hogy a község egyik olyan civil-
szervezete vagyunk, amely a te-
lepülésen nagy tömegeket vonzó 
rendezvénysorozatot biztosít. Már 
nem csak díjugrató, hanem fogat-
hajtó versenyeket is szervezünk. 
Büszkék vagyunk versenyzőinkre 
Tóth Ottíliára és Szíjj Hajnalkára, 
akik az elmúlt években szép ered-
ményeket értek el a lovassportban 
– folytatja tovább Áron, aki nyolc 
évesen kezdett el édesanyja hatá-
sára lovagolni. Az elmúlt években 
több gyereknek és felnőttnek tar-
tott lovagoltatást, elmondása sze-
rint egyre népszerűbb hazánkban 
a lovassport. Az egyesület elnöke 
egy öt éves kancával, Jennával 
érkezett a lovas akadálypályára, 
már elkezdett vele komolyabb 
edzéseket is. Hamarosan pedig 
díjugrató versenyeken is megmé-
rettetik magukat. 

Kuriózumnak számít a község-
ben, hogy falunapokkor polgár-
mesterek-alpolgármesterek fogat-
hajtó versenyét tartanak, melynek 
ötletadója Kis Áron volt. Idén, 
július 1-jén, ötödik alkalommal 
rendezik meg ezt az országban 
egyedülálló eseményt. Ilyenkor 
a környékbeli települések és vá-
rosok vezetői mérik össze tudásu-
kat. 2013-ban Sövényházi Balázs 
Nemesvámos polgármestere, rá 
egy évre Czeglédy Ákos Paloz-
nak első számú embere, 2015-ben 
Tósoki Imre Tihany, míg tavaly 
Fábry Szabolcs Nagyvázsony 
polgármestere állhatott a képze-
letbeli dobogó legfelső fokára. 
Hogy idén lesz-e címvédés vagy 
újabb versenyző diadalmaskodik, 
az majd kiderül július 1-jén. 

Szendi Péter

Szokták mondani, hogy lóra termett ember a magyar. Kivált-
képp igaz ez a lovasiakra, hiszen a községben a Hunyadi Hu-
szár és Betyár Hagyományőrző Egyesületen kívül, tizenhat 
éve létezik hivatalosan a Lovas Egyesület Lovas. 

KIS ÁRON a Lovas Egyesület elnöke
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Június 30-án kezdődnek a 
Lovasi napok. A szervezők 
igyekeztek valamennyi kor-
osztályt megszólítani. Mint 
minden évben, idén is a Nagy 
Gyula Galériában kezdő-
dik a programsorozat, ahol a 
Siófok-Térségi Helyi Érték 
Egyesület amatőr művésze-
inek a kiállítását tekinthetik 
meg az érdeklődők. Este hét 
órától a Millenniumi Park ad 
otthont a további események-
nek. Az ünnepélyes megnyi-

tó előtt a füredi Acro Dance 
műsora lesz, majd fellép 
Rakonczai Imre, az este pedig 
utcabállal zárul. 

Másnap a kulináris élveze-
teknek is lehet majd hódolni, 
kiderül, hogy kinek a pörkölt-
je lesz a legfinomabb. Dél-
előtt népi játékok, arcfestés 
és légvár várja a kicsiket és a 
nagyokat egyaránt, miközben 
a környék polgármesterei és 
alpolgármesterei izgatottan 
várják a megmérettetést. – 

Ötödik alkalommal rendezzük 
meg a lovas akadálypályán 
a fogathajtó versenyt. Ez az 
esemény kuriózumnak számít 
az országban, hiszen nincs tu-
domásunk arról, hogy bárhol 
is felülnének a bakra a tele-
pülések vezetői. A címvédés 
eddig senkinek sem sikerült, 
kíváncsian várjuk, hogy Fáb-
ry Szabolcs Nagyvázsony pol-
gármestere vajon győzedel-
meskedik. Idén is elsajátíthat-
ják a gyerekek és a felnőttek a 
kovács- és fazekasmesterség 
alapjait, valamint a nemeze-
lést. Igyekeztünk olyan áru-
sokat meghívni, akik értéket 
képviselnek – tájékoztatja 

lapunkat Ferenczy Gáborné 
polgármester.

Az Eldobogó Lovarda lo-
vasbemutatója után a nagy-
színpadon folytatódnak az 
események. Fellép az Alsóör-
si Sirály Népdalkör, a Csopak 
Táncegyüttes, Porzsolt Éva és 
Zayzon Csaba színművészek, 
akik operett slágereket adnak 
elő, majd a Blackjack Duó 
örökzöld dallamait hallhatja a 
nagyérdemű. A nap sztárven-
dége Szűcs Judith lesz, aki az 
1972-es Ki mit tud?-on tűnt 
fel. A falunapok a Sasi Duó 
zenekarral fejeződik be.

Szendi Péter

Ismét megrendezik a polgármesterek
fogathajtó versenyét

Rakonczai Imre és Szűcs Judith lesznek a sztárvendégek a Lovasi napokon

Újra Everness!

Tizenkilencedik alkalommal rendezik meg Lo-
vason a falunapokat. Lesznek lovas- és gyerek-
programok, valamint könnyűzenei koncertek.

-Legnagyobb örömünkre 
számos új vendég elfogadta a 
meghívásunkat, így idén köz-
tünk lesz a Balaton partján 
Jakupcsek Gabriella, Vámos 
Miklós, ViannaStibal, online 
bejelentkezik Mooji és Ken 
Wilber. Természetesen ismerős 
arcokból sem lesz hiány, idén 
is velünk ünnepel például Béky 
László, Soma, Egedi-Kovács 
Melinda, Laár András, Gánti 
Bence és Kriston Andrea – 
mondja Klein Csaba fesztivál-
igazgató.

Az Everness csapata szereti 
körbejárni a tudatosságot, érin-
teni a témát a test, a lélek és az 
elme oldaláról, ezt tükrözi a 
színes programválaszték is. –A 
fesztivál zenei kínálata ezúttal 
a teremtés témája köré csopor-
tosul, a külföldi és hazai fellé-
pők szabad improvizációi épp-
úgy, mint a fesztivál önismereti 

programjai az önmagunkból 
való megújulás lehetőségét 
hirdetik – mondja Klein Csaba.

A fesztivál nagyszínpa-
di előadói között olyan ne-
vek tűnnek majd fel, mint 
a multi-instrumentalista 
Kailash Kokopelli, illetve az 
idei Fonogram-díjas Belau 
zenekar. Lemezbemutató 
koncerttel készül a Samsara 
Boulevard és elfogadta a fel-
kérést a nyárra szinte teljesen 
visszavonuló Palya Bea is. A 
szombat estére az Izraelből ér-
kező Anna RF formáció teszi 
fel a koronát - a belső út tiszta-
ságával áthatott elektro-ethno-
reggae  zene felhőtlen szóra-
kozást és igazi bulihangulatot 
ígér. Zenél majd továbbá az 
angol Nessi Gomes  és külön-
leges audiovizuális utazásra 
invitálja hallgatóságát a Ro-
mániából érkező Thy Veils is. 

A fesztivál egyik különleges-
sége lesz a Hangutazók Sound 
Healing, ahol a meditációs 
programok között a hangok 
gyógyító rezgését is megta-
pasztalhatjuk. Hangfürdőt ad 
majd a Hangutazók Bársony 
Bálinttal, workshopot tart a 
hangterapeuta Shai Dayan, 
és fellép Kőrösi Gábor, Kövi 
Szabolcs is.

A fesztiválon idén is nagy 
hangsúlyt kapnak a különbö-
ző mozgásformák, közel 40 
jógaoktató gondoskodik pél-
dául a látogatók testi-lelki jó-
érzéséről, a különböző nemzeti 
rituális táncoktól kezdve, az 
argentin tangón át számtalan 
mozgásformába belekóstol-
hatunk. Alsóörsre látogat töb-
bek között Seres Zoltán férfi 
hastáncos, Grecsó Zoltán és a 
Pataki Klári Társaulat kortárs 
tánccsoportja, a PR Evolution, 
de lesz tahiti tánc, zumba és 
swingworkshop is.

Összességében elmondha-
tó: a szervezők megtartottak 
mindent, amit ebben a feszti-
válban szerettünk, a minőségi 
programkínálatot, a közösségi 
életérzést, a megszokottól el-
térő feltöltődési lehetősége-

ket, ugyanakkor változtattak 
azon, ami a fesztiválozók 
nagyobb kényelmét szolgál-
hatja. Idén a sátrak mellett jól 
felszerelt mobilházak is vár-
ják a látogatókat, lesz bőven 
parkolóhely és kulturált vizes 
blokk. A rendezvény továbbra 
is család és kutyabarát marad, 
illetve idei kiemelt téma a 
környezettudatosság, ami a le-
bomló étkészleteken és a sze-
lektív hulladékgyűjtésen túl, 
számtalan egyéb megoldásban 
is formát ölt.

Everness Fesztivál Alsó-
örsön (Pelso Camping) 2017. 
június 20 - 25. között lesz.

A fesztiválra napi jegyek és 
bérletek itt kaphatók:http://
www.everness.hu/hu/jegyek

A közösség Facebook oldalá
hozittlehetcsatlakozni:https://
www.facebook.com/everness/

A fesztivált valamennyi 
napját a lovasi lakosok térí-
tésmenetesen látogathatják. 
A belépéshez személyi igazol-
vány és lakcímkártya felmu-
tatása szükséges. 

Idén új helyszínen és a tavalyinál is színesebb 
kínálattal, ugyanakkor a régi hangulattal várja a 
feltöltődni vágyókat az Everness Fesztivál. A jú-
nius 20-án kezdődő tudatosság ünnepére ezút-
tal 300 hazai és külföldi előadó érkezik, hogy a 
látogatókat egy testileg-lelkileg egészségesebb 
éltforma és közösségi életérzés felé segítse. 
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A lovasi hősökre emlékeztünk
„Egy nemzet akkor hanyatlik, ha a hazaszeretete meggyengül”

A magyar hősök emléknap-
jának eredete az 1917. évi VIII. 
törvényre vezethető vissza, 
amely arra kötelezett minden 
községet, hogy méltó emlé-
ket állítson elesett hőseinek.  
A jogszabály kimondta, hogy 
megfelelő módon kifejezés-
re kell juttatni és az utókor 
számára meg kell örökíte-
ni a nemzet hősi halottainak 
kegyeletteljes tiszteletét. 1925. 
május 1-jén a honvédelmi mi-
niszter hősök emlékünnepe 
elnevezéssel nemzeti ünneppé 
nyilvánította május utolsó va-
sárnapját. Nagyszabású ren-
dezvénysorozat 1944-ben volt 
utoljára, 1945-ben még meg-
emlékeztek a hősök napjáról, 
1946-tól azonban elmaradtak 
a hivatalos megemlékezések. 
Az első és a második világhá-
ború hőseiről Magyarországon 
1989. május 29-én emlékeztek 
meg ismét nyilvánosan Szek-
szárdon. Az első állami rendez-
vényt 1990-ben tartották meg. A 
magyar hősök emlékének meg-
örökítéséről és a magyar hősök 
emlékünnepéről szóló 2001. évi 
törvény ismét a magyar hősök 
emlékünnepévé nyilvánította 
minden esztendő május hónap-
jának utolsó vasárnapját.

A Himnusz eléneklése után 
Hebling Zsolt Alsóörs Község 

polgármestere emlékezett meg 
az I. és II. Világháborúban el-
esett katonákról. –Minden falu-
ban, minden városban kőbe vé-
sett, írott nevek emlékeztetnek 
azokra az áldozatokra, ame-
lyeket zivataros történelmünk 
során elődeink hazaszeretetből 
hoztak. Soha nem szűnt remény-
nyel várták haza őket. Végte-
len, jeltelen temetők, ki tudja, 
hol nyugszanak ők, hol fogadta 
őket magába a Föld. Hiányuk 
örök sebhely maradt a falvak, 
városok, az országunk lelkében, 
amelyben valamennyi család 
érintett volt. Felmérhetjük-e az 
elveszettekért érzett bánatot, 
szívfájdalmat? S akik fiatal-
ként az első háború emlékfáit 
ültették országszerte, a másik 
világégésben maguk is e sorsra 
jutottak. Nemzeti ünnepeken és 
a Hősök Vasárnapján a bátor-
ságuk és a hazaszeretetük előtt 
tisztelgünk. Egy nemzet akkor 
hanyatlik, ha a hazaszeretete 
meggyengül, ahogy a nép erköl-
csi ereje is, ezáltal nem lesz ké-
pes nagy tettekre, fellendülésre. 
Történelmünk során hazaszere-
tetükkel bebizonyították előde-
ink, hőseink, hogy van jövője 
nemzetünknek, de ebben nekünk 
is megvan a mai feladatunk és 
felelősségünk. Fontos hagyo-
mányaink ápolása, fiataljaink 
nevelése.

Ezután a Bácsi család ne-
vében Gránásiné Bácsi Tünde 
osztotta meg gondolatait, me-
lyet Önök az újság hasábjain 
külön olvashatnak. Az önkor-
mányzat nevében Ferenczy Gá-
borné polgármester asszony és 
Volford-Hull Zita alpolgármes-
ter asszony, míg a Magyarok 
Vidéke Országos 56-os Szerve-
zet nevében vitéz Pintér Kornél 
elhelyezték az I. Világháborús 
Emlékműnél az emlékezés ko-
szorúját. Ennél az Emlékműnél 
a Bácsi család is megemléke-
zett.

A II. Világháborús Emlékmű-
nél Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony és Volford-Hull 
Zita alpolgármester asszony, 
míg a Magyarok Vidéke Orszá-
gos 56-os Szervezet nevében 
vitéz Pintér Kornél helyezték el 
az emlékezés koszorúját. Ennél 
az Emlékműnél a Simon család 
is megemlékezett, majd a refor-

mátus templom kopjafájánál 
az Alsóörs-Lovasi Református 
Társegyházközség nevében 
Nagytiszteletű Kálmán Csaba 
református lelkész és Dienes 
Károly gondok helyezték el az 
emlékezés koszorúját. Az ün-
nepség a Szózat eléneklésével 
zárult.

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata, a Magyarok Vidé-
ke Országos 56-os Szervezet, az Alsóörs-Lovasi 
Református Társegyházközség, és a lovasi hősök 
családtagja idén májusban is megemlékeztek az 
I. és II. Világháborús Emlékműnél. 
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Végső nyughelye Lengyelországban, 
Krakkóban található. Egy tábori refor-
mátus lelkész 1915. februárjában értesí-
tette dédnagyanyámat, hogy férje a Zala 
megyei Lovasról származó Bácsi Károly 
elhunyt, református szertartás szerint el-
temették. Az özvegy kettő és három éves 
gyermekeivel maradt magára és egész 
életét ezután egyedül élte le. Ez a levél 
oly fontos volt a családnak, hogy nagy-
apámék a második világháborús bom-
bázáskor leégett házukból is elsőként 
mentették ki azt és a mai napig őrizzük. 
Nagyapám és testvére félárván, édesapám 
nagyapa nélkül nőtt fel, ezt a mai napig 
sokat emlegeti unokáinak.

Több alkalommal kerestük a sírhelyet 

Krakkóban, de nem leltük. Tavalyelőtt 
nyáron a házunk előtt egy lerobbant autó 
mellett ült hosszasan egy férfi autómentő-
re várva. A nagy melegre való tekintettel 
behívtam egy pohár vízre. Ekkor kiderült, 
hogy lengyel zenetanár és a szüleimnél 
lakik. Elmeséltem neki dédapám történe-
tét, megadtam az adatokat, megmutattuk 
a levelet. Fél év múlva levelet kaptunk 
tőle, hogy megtalálta a sírhelyet, segítette 
őt ebben egy katolikus pap Krakkóban.

Tavaly húsvétkor beteljesedhetett vá-
gyunk, édesapámmal elmehettünk a 
sírhoz, letehettük a megemlékezés ko-
szorúját dédnagyapám síremlékére. Egy 
tömegsírban kapott végső nyughelyet. 
Háromszázan nyugszanak e sírban, kö-

zülük 139 név szerint ismert, az adataik 
egy elektronikus felületen lekereshetők. 
A lengyelek jó barátaink, igazolja ezt len-
gyel barátunk segítsége és a lengyel kö-
zösség, akik a sír rendben tartását évente 
elvégzik, és koszorút helyeznek el a sír-
emléken.

Bíztatom az elhunyt hozzátartozóikat 
keresőket, hogy ne adják fel ezt a kere-
sést. Nekünk segített az a református lel-
kész, akinek fontos volt, hogy az özvegy-
nek megírja a történéseket. Mindenek-
előtt üzenete a történetünknek az alábbi 
ige „Nem azé aki akarja, sem nem azé aki 
fut, hanem a könyörülő Istené…”

Gránásiné Bácsi Tünde

Az I Világháborús emlékoszlopon olvasható
Bácsi Károly dédnagyapám neve

Immáron 8. éve, hogy a Lovas Jö-
vőjéért Egyesületet kicsiny telepü-
lésünk energiában és ötletekben 
gazdag tagjai megalapították azzal a 
céllal, hogy szabadidős és kulturális 
kikapcsolódást nyújtsanak a falu ap-
rajának és nagyjának. Egyesületünk 
kizárólag tagjainak és önkéntes segí-
tőinek szabadidejére és energiájára 
támaszkodva valósítja meg rendez-
vényeit, illetve az ahhoz szükséges 
anyagi javakat a csekély tagdíjból, 
adományokból, pályázatokból és az 
esetleges adó 1%-okból fedezi. A 
nyolc év alatt rendeztünk, gyermek 
és felnőtt farsangot, disznóvágást, 

húsvéti játszóházat, majálist, a falu-
nap beharangozásaként a minden-
ki piknikjét a parkban, bormustrát, 
Márton napi vígasságot, karácso-
nyi vásárt, szilveszteri mulatságot.  
Ahhoz hogy Egyesületünk nyolc évvel 
ezelőtt megfogalmazott célját a 2018-
as esztendőben is megvalósíthassa, 
szükségünk van arra, hogy a jelenleg 
hiányos aktív tagságot és a fogyatko-
zó energiát kibővítsük, megerősítsük.  
Az új lendülethez várjuk az új ötle-
teket és az új aktív tagokat (fiatal, 
középkorú, szépkorú), akik lelkese-
désükkel, energiájukkal és kevéske 
szabadidejük feláldozásával részt vál-

lalnak a rendezvényeink megszerve-
zésében, lebonyolításában és ezzel 
jót tesznek közösségünkért és nem 
utolsó sorban magukért és családja-
ikért.

Azért hogy az érdeklődők job-
ban megismerhessék Egyesületünk 
életét, egy nyílt napot szervezünk a 
Faluház nagytermében augusztus 
végén - szeptember elején, a pontos 
időpontot a júliusi Lovasi Hírekben 
közöljük.

Tisztelettel:
Vellai János

elnök

Kedves Lovasi lakosok!



7Lovasi Hírek

Nyeregbe magyar!
Minden idők egyik legsikeresebb 

lovasversenye zajlott Lovason

-Büszkék vagyunk arra, hogy 
a megyében rendezvényeink 
egyedülállók. A lovas díjugrató 
sportban évi 4-5 alkalommal 
rendeznek megyei versenyeket, 
de egy helyen sem tartanak egy 
évben két alkalommal. Mára 
elmondhatjuk, hogy a község 
egyik olyan civil szervezete va-
gyunk, amely a településen nagy 
tömegeket vonzó rendezvényso-
rozatot biztosít. Már nemcsak 
díjugrató, hanem fogathajtó ver-
senyeket is szervezünk – mond-
ja Kis Áron a Lovas Egyesület 
Lovas elnöke, aki nagyon örült 
annak, hogy idén sok lovas és 
fogathajtó nevezett a versenyre. 

Harminc díjugrató és 14 fo-
gathajtó mérte össze tudását és 
erejét, elmondhatjuk, hogy az 
idei verseny minden idők egyik 
legsikeresebb eseménye volt. Az 
elmúlt években ugyanis jóval 
kevesebben jöttek el Lovasra, 
mindez talán az akkori időjárás-
nak is köszönhető. Most szeren-
csére az égiek a szervezőkkel és 
a lovasokkal voltak, így a szépen 
elrendezett akadálypályán izgal-
mas díjugratásokat és fogathaj-
tásokat tekinthetett meg a szép-
számú érdeklődő. 

A versenyzők két pályán mér-
ték össze tudásukat. Volt kezdő 
és haladó szám. Kis Áron na-
gyon örült annak, hogy idén 
négy pónilovat is beneveztek, 
akik felvették a versenyt a nagy 
lovakkal. A kezdőknek 80-90 
centiméteres, míg a haladóknak 
100-110 centiméteres akadá-
lyokat kellett átugorniuk, ez a 
többségnek szerencsére sikerült. 
A kilenc akadálynál fontos volt, 
hogy mennyit vert le az adott 
versenyző és persze az idő is 
számított.

A kezdő díjugratásban első 
helyezett lett Kovács Kata, 
Samirával Köveskútról.  Az 
ezüstérmet Fa Virág Boni neve-
zetű lovával szerezte meg, Zirc 

Tündérmajor.  A képzeletbeli 
dobogó legalsó fokára, Mihályfi 
Angéla Valkűr lovával állhatott, 
Zirc Tündérmajor. A haladó 
díjugratásban aranyérmes lett 
Mihályfi Angéla Valkűrrel, Zirc 
Tündérmajor. A második helyet 
szerezte meg a hazaiak remény-
sége, Tóth Otília Parázs neve-
zetű lovával, Lovas Egyesület 
Lovas. A bronzérmet Lénárt 
Károly nyakába akasztották, 
aki Karakán nevű lovával indult 
Gyónról. 

Ezután került sor a fogathajtó 
versenyre. Legelőször akadály-
hajtás volt, ami azt jelenti, hogy 
180 centiméteres bóják között 
kell elférni a 150 centiméteres 
széles fogatoknak. Itt a legfon-
tosabb, hogy a versenyzőknek 
hibátlanul kell menni, de termé-
szetesen számít a gyorsaság is. 
Ezután következett a vadászhaj-
tás, ahol elsősorban az idő volt 
a fő szempont. A tizenkét kettes 
és a két egyes fogat ádáz küzdel-
meket vívott egymással. Végül 
az alábbi eredmény alakult ki: 

Akadályhajtás kettes fogatban 
Pintér Kálmán Nemesvámosról 
győzött.  Őt követte Koch Lász-
ló Balatonfüredről és Szentesi 
Vajk Vörösberényből. Az aka-
dályhajtás egyes fogatban két 
inárcsi versenyző indult, ahol 
Slemmer István lett a legjobb, 
megelőzve Kiss Lászlót. A leg-
végén került sor a vadászhajtás 
kettes fogatra. Itt Pintér Kálmán 
győzött Nemesvámosról. Őt kö-
vette Szili Sándor Mórról és Ma-
urer István Szabadságpusztáról.

A sikeres rendezvény a helyi 
civilszervezet munkáján kívül 
az önkormányzat támogatásával 
jött létre és olyan önkéntes sze-
mélyeknek, mint Bertalan Re-
nátó, Czink Vivien, Hercz Máté, 
Hock Ferenc, Mucsy Katalin és 
a versenybíró Pápai Richárd. 

Szendi Péter

A településen évente kétszer rendeznek fogat-
hajtó és díjugrató versenyt. Idén pünkösd hétfőn 
nagyon sok lovas és fogat versenyzett az aka-
dálypályán. Az esemény felér egy megyei szintű 
versennyel.

M E G H Í V Ó
 

 Mindenki Piknikje
Lovason a Millenniumi Parkban

(a forrásnál)
 
Immár hatodik alkalommal  hívjuk Önt és 
kedves családját, barátait
2017. június 18-án, vasárnap,
16:00 órai kezdéssel
egy játékokkal és vetélkedőkkel, ügyességi 
versenyekkel egybekötött piknikre.

Kérünk mindenkit, hogy ételéről-italáról maga gondoskod-
jon, a jó hangulatot a Lovas Jövőjéért Egyesület biztosít-
ja. (Egyesületünk - a játékok szervezésén és lebonyolításán 
kívül - sültkolbásszal és virslivel is hozzájárul a rendez-
vényhez).

Mindenkit - kicsiket és nagyokat egy-
aránt - szeretettel várunk!

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
Vellai János: 30 597 6914
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Nyolc iskola csapatai versengtek 
Balatonfüreden. A helyi Szabadidő és 
Konferencia Központ sportcsarnoká-
ban tartott baleset-megelőzési program 
járási döntőjén nyolc iskola vett részt, 
négy fős csapatokkal 2017. június 1-jén 
9 órakor.

A diákoknak elsősegély kvíz és köz-
lekedési szituációs feladatokat kellett 
megoldani, kerékpáros ügyességi pályán 
mutathatták meg tudásukat, KRESZ-totót 
töltöttek ki, valamint megismerkedtek a 
rendőri karjelzésekkel is a nap folyamán. 
Az egyes feladatok végrehajtása között a 
résztvevő oktatási intézmények kulturális 
– hangszeres zene, musical – bemutatói 
színesítették a programot.

A végeredmény:

1.  Református Általános Iskola (Bala-
tonfüred),

2.  Eötvös Lóránd Általános Iskola (Ba-
latonfüred),

3.  Bencés Apátság Illyés Gyula Álta-
lános és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Tihany),

4.  Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi 
Általános Iskola (Balatoncsicsó),

5.  Református Általános Iskola (Cso-
pak),

6.  Bozzay Pál Általános Iskola (Zánka),
7.  Radnóti Miklós Általános Iskola 

(Balatonfüred),
8.  Endrődi Sándor Református Általá-

nos Iskola és Kézilabda Utánpótlási 
Központ (Alsóörs).

Valamennyi iskola csapata oklevéllel 
térhetett haza, az első három helyezett 
ajándékcsomagot valamint kaland és 
aquapark belépőt nyert.

Szekeres Kornél c.r.őrgy. 
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó

„Már Tudok Biztonságosan Közlekedni”

BALATONFÜREDI  JÁRÁSI HIVATALA

Tájékoztató
A   Balatonfüredi  Járási   Hivatal   a  termőföld  védelméről   szóló  2007.    
évi   CXXIX. törvényben (továbbiakban: TM.), meghatározott ellenőr-
zési kötelezettsége keretében a település külterületén határszemlét  tart 
2017. május 18. - 2017. október  31. napjáig terjedő időszakban.
Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:

•  a földhasználó  – ha  e törvény  másként nem  rendelkezik, választása  
szerint  – köteles a termőföldet müvelési ágának megfelelő termeléssei 
hasznosítani, vagy termelés folytatása   nélkül   a   talajvédelmi   elő-
írások   betartása    mellett   .@ gyomnövények   megtelepedését   és  
teriedését   meaakadályozni   (hasznosltási kötelezettség) (TM. 5.§ (1)}

•  szőlőt é$ gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termelésseJ kell 
hasznosítani (TM. 5.§ (2))

•  ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó 
köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási 
kötelezettségét teljesíteni. (ideiglenes hasznosítás) (TM. 5.§ (3))

•  a  földhasználó köteles a  termőföldnek nem  minősülő  ingatlanon  a  
növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más 
célú hasznosrtásának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, 
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás) (TM. 5.§ (4))

A fent előírtakat az ingatlanOgyihatóság rendszeresen ellenőrzi.Mulasz-
tás esetén az  ingatlanügyi  hatóság  földvédelmi  brrsággal   sújtja   a  
földhasználót  Ha  a földhasználati   nyilvántartásban  nincs   bejegyzett   
földhasználó.   a  földvédelmi bírságot  a tulajdonossal szemben  kell 
kiszabni.  Ha az érintett  földrészletnek a földhasználati  nyilvántartás 
szerint  több  földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös 
tulajdonban  áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulaj-
donosokat egyetemlegesen terheli.

Zártkerti ingatlanokra vonatkozó külön szabályok
Ha az ingatlanügyi hatóság zártkerti ingatlant érintően földvédelmi bír-
ság megfizetésére kötelező határozatot hoz, a határozat jogerőre emelke-
dését követően a határozat egy példányát közli a zártkerti ingatlan fekvé-
se szerint illetékes települési önkormányzattal. (Tfvt. 5/A.§ (1))

A  településen szociálís  földprogramot, illetve mezőgazdasági  tevé-
kenység  végzése céljából közfoglalkoztatási programot {a továbbiakban 
együtt: földprogram) müködtető önkormányzatnak a földvédelmi bír-
ság megfizetésére kötelezett személyt, valamint - ha az  nem azonos  a 

tulajdonossal - a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) értesí-
tenie kell arról, hogy amennyiben az értesftés kézhezvételétől számított 
30 napon belül nem igazolja, hogy a  meghatározott kötelezettségének 
(hasznosítási-, mellékhasznosítási-, ideiglenes hasznosítási kötelezett-
ség) eleget tett, az önkormányzat a  határidő lejártát követően a zártkerti 
ingatlant 1 évre a földprogram müködtetése céljából kijelölheti. (TM. 
5/A. § (2))

A kötelezett a kötelezettségének teljesítését az ingatlanügyihatóság által - 
a kötelezett kérelmére - kiállított hatóságibizonyítvánnyal igazolja.

Ha az önkormányzat a zártkerti ingatlannak a földprogram működteté-
se céljából való kijelöléséről dönt, a zártkerti  ingatlanon a földprogram 
céljából történő használat, hasznosítás megkezdésének napján.a fennálló 
földhasználati szerződés megszünik.

Parlagfű ellenőrzésekre vonatkozó szabályok
A Balatonfüredi Jái”ási Hivatal a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint  az  állami,  illetve  a  közérdekü  védekezés  
költségei  megállapításának  és igénylésének   részletes  szabályairól   szó-
ló  221/2008.  (VIII.30.)  Korm.   rendeletben meghatározott ellenőrzési 
kötelezettsége keretében a település külterületén 2017. július
1-étől ellenőrzéseket tart.

Az  élelmiszerláncról  és  hatósági  felügyeletéről  szóló  2008.  évi  XLVI.   
törvény  (a továbbiakban: Tv.) 17. §(4) bekezdésében foglaltak szerint:

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt 
az állapotot a vegetációs_ idöszak végéig folyamatosan fenntartani.

Növénwédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben. aki a parlagfű elleni 
védekezés kötelezettségét elmulasztja.(Tv. 60.§ (1) bekezdés c) pont)

Balatonfüred, 2017. május 2.

Dr. Ferencz Kornél
hivatalvezető nevében és megbízásából:

Takács Attila mb. osztályvezető
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XIX. Lovasi Napok   
2017. június 30. - július 1. 

  
Helyszínek:  

Lovasi Millenniumi Park és Lovasi Nagy Gyula Galéria 

Június 30. (péntek) 

9.00 óra:    Pörköltfőző verseny a Millenniumi Parkban.  
A versenybe három kategóriában lehet benevezni:  
sertés-, marha- és vegyespörkölt. Nevezés a helyszínen vagy a 
www.lovasinapok.hu weboldalon a „Versenyek” menüpont alatt.  

10.00 – 15.00 óráig:   Gyermekprogramok, népi játékok a „Gyermekparadicsomban”   

10.00 - 18.00 óráig:  Tarsoly László kovácsmester bemutatója. Az érdeklődők megismerkedhetnek a 
kovácsmesterséggel, melyet ki is próbálhatnak  

14.00 óra:   Főzőverseny eredményhirdetése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

Július 1. (szombat) 

18.00 óra:   Siófok-Térségi Helyi Érték Egyesület amatőr művészeinek kiállítása a Nagy 
Gyula Galériában  

19.00 óra:   Acro Dance fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán   

19.30 óra:   XIX. Lovasi Napok rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója  
a Millenniumi Parkban.  

20.00 óra:   Rakonczai Imre fellépése  
a nagyszínpadon   

21.00 órától:   Utcabál a Ritmus Együttessel  
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14.30 óra:   Polgármesterek-alpolgármesterek fogathajtó versenye a lovas akadálypályán  

15.00-17.00 óráig:   Pónilovaglás a Millenniumi Parkban.  Jelentkezés: Nagy Zsanettnél  

15.00-19.00 óráig:   „Vigyázz rám!”, nagyméretű környezetvédelmi társasjáték a Balatonról  
a Nők a Balatonért Egyesület részvételével a Millenniumi Parkban, közben környezeti 
tanácsadás, Balaton játszóház   

16.00 óra:   Eldobogó Lovarda lovasbemutatója. Megbízhatósági vizsga, lóagility,  
lovas sorversenyek a lovas akadálypályán  

17.00-19.00 óráig:   Fazekas és nemezelő mesterség bemutató, nemcsak gyerekeknek  
Nagy Lászlónéval és Nagy Violával a Gyerekparadicsomban.  
Az érdeklődők megismerkedhetnek a fazekasmesterséggel és a nemezeléssel, 
melyeket ki is próbálhatnak   

17.00 óra:  Alsóörs Sirály Népdalkör fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

17.30 óra:  Csopak Táncegyüttes fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

18.00 óra:   Zayzon Csaba és Porzsolt Éva fellépése a nagyszínpadon, operett- és örökzöld 
slágerek  

19.00 óra:   Blackjack Duó fellépése a nagyszínpadon,  
retro magyar slágerek, rock and roll party  

20.00 óra:   Szűcs Judith fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán   

21.00 óra:   Utcabál a Sasi Duó zenekarral a nagyszínpadon  

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
Szervező: Lovas Község Önkormányzata 

Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466 és 87-575-083. E-mail: konyvtar@lovas.hu  |  www.lovasinapok.hu és www.lovas.hu 
A két nap során árusok, borosgazdák és vendéglátósok várják szeretettel az érdeklődőket,  
ráadásul hungarikum termékek árusítását és ökopiacot is tartunk a Millenniumi Parkban. 

Ezúton is köszönjük az összes támogatónknak, segítőinknek, hogy hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez,  
őket a honlapunkon tekinthetik meg. 

Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk ! 

Főbb támogatóink: 
Lovas Község 

Önkormányzata 
Paloznak Község 
Önkormányzata 

Csopak Község 
Önkormányzata 

Alsóörs Község 
Önkormányzata 


