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Új vezető
a Lovas Jövőjéért Egyesület élén

Immáron nyolcadik 
éve, hogy a Lovas Jövő-
jéért Egyesületet energi-
ában és ötletekben gaz-
dag tagjai megalapították 
azzal a céllal, hogy sza-
badidős és kulturális ki-
kapcsolódást nyújtsanak 
a falu aprajának és nagy-
jának. -Egyesületünk 
kizárólag tagjainak és 
önkéntes segítőinek sza-
badidejére támaszkodva 
valósítja meg rendezvé-
nyeit, illetve az ahhoz 
szükséges anyagi java-
kat, a csekély tagdíjból, 
adományokból, pályáza-
tokból és az esetleges adó 
1%-okból fedezi. A nyolc 
év alatt rendeztünk, gyer-
mek és felnőtt farsangot, 
disznóvágást, húsvéti 
játszóházat, majálist, 
tökfaragást, családi já-
tékos vetélkedős pikniket, 
bormustrát, Márton napi 
vígasságot, karácsonyi 
vásárt, szilveszteri mu-
latságot – eleveníti fel a 
múltat Vellai János.

Ahhoz, hogy az egye-

sület nyolc évvel ezelőtt 
megfogalmazott célját 
az elkövetkezendő esz-
tendőkben is megvaló-
síthassa, szükségük van 
arra, hogy a jelenleg hi-
ányos aktív tagságot és a 
fogyatkozó energiát ki-
bővítsék, megerősítsék. 
Az új lendülethez várják 
az ötleteket és az új ak-
tív tagokat, akik lelke-
sedésükkel, és kevéske 
szabadidejük feláldozá-
sával részt vállalnak a 
rendezvények megszer-
vezésében, lebonyolítá-
sában. –Azért, hogy az 
érdeklődők jobban meg-
ismerhessék a Lovas Jö-
vőjéért Egyesület életét 
és lássák, hogy csekély-
ke energiával is lehet 
bárkiből szervező, vagy 
rendező, egy nyílt napot 
tartunk szeptemberben 
a Faluházban. Tisztában 
vagyok vele, hogy a több-
séget manapság nagyon 
nehéz kimozdítani a csa-
lád és a munka mellett, 
de ha észrevesszük, hogy 

a rendezvényeink csalá-
di rendezvények, akkor 
máris családi program-
ként tekinthetünk rá, ahol 
mindenki jól érezheti 
magát. Azt vettem észre, 
hogy a rendezvényeink 
többségén mindig ugyan-
azok az emberek vannak 
jelen, ezért szeretnénk 
még több emberrel meg-
ismertetni az egyesüle-
tünket. Rendezvényein-
ket továbbra is Lovason 

és a lovasi közösségért 
szervezzük, ugyanakkor 
látogatókat, segítőket és 
tagokat természetesen 
bárhonnan várunk szere-
tettel, ahogyan eddig is 
tettük. Szeretnénk meg-
tartani a hagyományos, 
bevált programjainkat, 
de a jövőben biztosan 
lesznek újabbak is – zárta 
szavait Vellai János. 

Szendi Péter

Nemrégiben új elnököt választott a Lovas 
Jövőjéért Egyesület, VELLai JáNos személyé-
ben. a korábbi vezető Horváth Ferenc más jel-
legű elfoglaltságok miatt lemondott.

Vellai János a Lovas Jövőjéért Egyesület új el-
nöke
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A legnagyobb színész a víz
Kilend képzőművész kiállítása Lovason

Víz címmel kilenc kép-
zőművész kiállítását nyi-
tották meg a Nagy Gyu-
la Galériában. Közülük 
hatan a tavaly nyári Kert 
című tárlaton is szere-
peltek. Hárman: Faragó 
ágnes, Lieber Erzsébet, 
székelyi Kati új résztve-
vők voltak. Nem csak a 
Balaton közelsége, és 
a kert szimbolikus ér-
telmezései indokolták, 
hogy idén a víz legyen a 
hívó szó.
A víz az élet szubsztan-
ciája, bölcsője, a legfon-
tosabb őselem egyike, 
amelyhez minden kultúrá-
ban szimbolikus jelentések 
kapcsolódnak, mint erre a 
kiállított anyagban Mózes 
Katalin és Faragó Ágnes 
munkái utalnak. Bonyolult 
éltető eleme az organizmu-
soknak, ezért őrzi szakrális 
jellegét a modernitásban 
is, lásd Kováts Borbála és 
Gábos József alkotásait. 
Metamorfózisa, változa-
tossága, sokrétűsége, rez-
dülése szinte követhetetlen 
Lieber Erzsébet munkássá-
gában. Ugyanakkor alap-
szükségletként hálózza be 
mindennapjainkat, mely 
jól megtekinthető Zsubori 
Ervin és Géczi János képe-
iben. Továbbá kiapadhatat-
lan örömforrás, mely Láng 
Eszter és Székelyi Kati 
munkáját dicséri.

A kilenc kiállító újraterem-
ti, újraértelmezi, amivel az 
emberiség a kezdetek óta 
tisztában van, azaz víz nél-
kül nincs élet. Ugyanúgy 
tisztelik a víz szentségét 
és hétköznapiságát, mint 
kezdettől fogva a képző-
művészet tanúsága szerint 
mindazok, akik hittek a víz 
megtisztító erejében, a víz 
állandó körforgása révén a 
természet rendjében.

A kiállított művek révén 
átélhető a vízben rejlő élet-
erő, transzcendens érték, 
s talán azon is érdemes 
elgondolkodni, hogy tes-
tünk és agyunk nagyob-
bik része is vízből tevődik 
össze, s hogy személyes 
létünk kezdete is úszkálás 
az anyaméh vízében. A 
kiállítást Hoffmann Márta 
nyitotta meg. Beszédében 

hangsúlyozta, hogy a víz 
a legsokoldalúbb elem. A 
finoman párolgó gőz álla-
potából, a folyékonyon ke-
resztül gyilkos jégcsappá 
képes merevedni. Bármi-
lyen színt magára vesz, le-
gyen az természetes színek 
visszatükrözése vagy művi 
festékanyag, alias akva-
rell. Képes illatanyagokkal 
egyesülni, másokkal ele-
gyülni, átalakulni bármivé, 
bármilyenné. A víz a leg-
nagyobb színész. A föld, 
a tűz, de még a levegő se 
képes hasonló mértékű át-
lényegülésre.

A tárlatot S. Nagy Katalin 
művészettörténész rendez-
te be, mely szeptember 
3-ig tekinthető meg.

Szendi Péter

Lovas hírnevét
öregbítették

a Balatoni
Nyárban

Az elmúlt hetekben 
kétszer is szerepelt 
Lovas a „Balatoni 
Nyár” című közked-
velt műsorban, mely 
a Duna Televízióban 
volt látható. Legelő-
ször Szendi Péter ren-
dezvényszervező élő-
ben nyilatkozott Rév-
fülöpön a kihelyezett 
stúdióban a lovasi 
őskori festékbányáról. 
Pétert kellőképpen 
„felkészítette” Ko-
vácsné Kasza Katalin 
régész technikus, aki 
munkahelyi elfoglalt-
sága miatt nem tudott 
elmenni, de ezúttal is 
köszönjük segítségét 
és támogatását.
Nem sokkal később 
pedig a Lovas Kikötő-
ben forgatott a Duna 
Televízió, ahol Cso-
mai Lóránt tulajdo-
nossal beszélgettek. 
Bemutatták a kávézót, 
hogy miért érdemes 
„kikötni”, milyen érzel-
mek fűzik Lovashoz. 
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Isteni csodára várt a kapus
Majdnem elvesztette a lábát Sárdi Máté

A 28 éves Sárdi Máté öt és 
fél éven át futsalozott az 1. 
FC Veszprém alakulatában. 
Azt mondta, a munka mel-
lett a nagypályás foci és a 
futsal, egyszerre sok volt. 
Úgy érezte, egyiket sem 
tudja teljes erőbedobással 
csinálni, ezért fejezte be 
futsalkarrierjét.
Máté elmesélte, Alsóörsön, 
az általános iskolában ké-
zilabdázott. Aztán innen 
kikerülve, Alsóörsön is-
merkedett meg a labdarú-
gással.
- Egyértelmű volt, hogy az 
általános iskola után sem 
hagyom abba a mozgást. 
Egy ismerősöm invitált le 
Alsóörsre, ahol a Porogi 
Lajos-Piri József edzőpá-
rosnál kezdtem el focizni. 
Mezőnyben nem voltam 
olyan ügyes, viszont min-

dig is példaképként tekin-
tettem Szücs Lajosra, Ki-
rály Gáborra, így kerültem 
a kapuba - idézte fel a kez-
deteket.
Három évet húzott le az al-
sóörsieknél, majd a Győri 
ETO kapusedzőjének kö-
szönhetően leigazolt az ak-
kor még NB I-es alakulat 
utánpótlásába. Itt is három 
évet játszott, majd az NB 
II-es Integrál DAC-ban vé-
dett. Mindeközben Győrött 
belekezdtek az élvonalbeli 
futsal megerősítésébe, s a 
DAC megszűnését követő-
en igen neves társaságban 
találta magát. A válogatott 
kapustól, Balázs Zoltántól 
rengeteget tanulhatott, s 
több NB I-es és kupamecs-
csen is lehetőséghez jutott 
harmadik számú hálóőr-
ként. Az ETO-nál bajnoki 

címet és Magyar Kupa-
győzelmet ünnepelt.
Aztán egy súlyos sérülés 
megtörte Máté pályafutá-
sát. Épp Balatonfüreden 
játszott az ETO-val NB 
II-es bajnokit, amikor egy 
kifutást követően szár-
kapocs- és sípcsonttörést 
szenvedett.
- A csont elvágta ez eret, 
ezért egy rendkívül komp-
likált műtét várt rám. Rá-
adásul három napig kriti-
kus volt a lábam állapota. 
Úgy volt, ha nem indul el a 
vérkeringés a lábfejemben, 
levágják a lábamat bokától. 
Szerencsére, valami isteni 
csoda folytán a harmadik 
napon szép lassan elindult 
a vérkeringésem.
A kapus ezt követően abba 
akarta hagyni a profi pálya-
futását. Komoly fájdalmai 
voltak, de eltelt másfél év, 
és szép lassan a sérülés is a 
múlté lett. Edzésbe állt Al-
sóörsön, amikor az alaku-
ló, veszprémi futsalcsapat 
vezetője, Rajki Tamás 
megkereste. Ekkor még 
nem érezte magát erősnek 
ahhoz, hogy visszatérjen a 
pályára, de aztán félévkor, 
2012 januárjában csatlako-
zott az NB II-es listaveze-
tő, 1. FC Veszprém alaku-
latához.
- A veszprémi pályafu-
tásom legszebb pillana-
tai közé sorolom, amikor 
megnyertük, újoncként 
az NB II-t és kiharcoltuk 
az élvonalbeli szereplést. 
Nem felejtem el a magyar 
Kupa-ezüstérmet sem, és 
több nagy csatát, győzel-
met is örökre az emlékeze-
tembe véstem. Elképesztő, 

hogy ilyen rövid idő alatt 
megszerették Veszprémben 
ezt a sportot - magyarázta.
Máté a futsal mellett a 
megyei I. osztályban sze-
replő Tihanyi FC-ben is 
kulcsszerepet vállalt. A 
félszigetiekkel megnyerte 
a megye II-es bajnokságot, 
majd elsőéves újoncként a 
pontvadászat negyedik he-
lyén végeztek.
- A futsal, a nagypálya és 
a munka sok volt együtt. 
Lovason hatodik éve dol-
gozom falugondnokként, 
számomra nagyon fontos, 
hogy helyiként tehetek a 
saját telepü- lésemért. Na-
gyon szeretek az emberek-
kel együtt dolgozni, reme-
kül érzem itt magam - tud-
tuk meg.
Máté elárulta, ha az FCV-
nél már nem is lép pályá-
ra, azért nem szakad el 
az egyesülettől, ugyanis 
az utánpótlásban kapus-
edzőként dolgozik tovább. 
Megpróbálja átadni az ed-
dig megszerzett tudását és 
tapasztalatát a feltörekvő 
nemzedéknek és a fiatalok-
nak.
- Tihanyban is fantasztikus 
közeg vesz körül. Nagyon 
szeretik itt az emberek a 
focit. A nagypályát még 
nem szeretném feladni, s a 
csapattal bizakodással tölt 
el bennünket, hogy rögvest 
az első évben az előkelő 
negyedik helyen zártunk. 
A következő szezonban is 
szeretnénk hasonlóképp 
szerepelni, ezért dolgozunk 
minden erőnkkel - fejezte 
be Máté.

B. Virág Rita
(Veszprém Megyei Napló)

a 2017-2018-as idénytől már nem igaz a 
mondás az 1. Futsal Club Veszprém sok nagy 
csatát megélt hálóőrére, sárdi Mátéra, hogy 
keresi a kiskapukat. a fiatal játékos ugyanis 
úgy döntött, hogy befejezi futsalkarrierjét, és 
csak a nagypályás focira koncentrál a jövőben.

Sárdi Máté
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Áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének 
megbízásából, Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, kimagasló szakmai munkája elismerése-
ként Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat 
kitüntetést adott át  Dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Fő-
egyházmegye érseke részére. 
Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át mások 
mellett vitéz Ajtós József László címzetes prépost, es-
peres, Paloznak, Felsőörs, Csopak, Lovas plébánosa, a 
Veszprémi Főegyházmegye papja.

Forrás: Kormany.hu

Az érdeklődő turistákat várták 
a füredi rendőrök augusztus 
16-án a Kék Karaván  preven-
ciós program utolsó állomá-
sán, az alsóörsi Pelso Kem-
pingben.

A kapitányság megelőzési elő-
adója az országos BIKESAFE 
kerékpár regisztrációs prog-
rammal várta az érdeklődő-
ket. A regisztráció mellett az 
előadó a kerékpárok műsza-
ki átvizsgálását is elvégezte, 
miközben a megállapított hi-
ányosságok veszélyeire is fel-
hívta a tulajdonos figyelmét.
A két órás program során a 
legbátrabbak kipróbálhatták 
a biztonsági öv szimulátort, 
mely a kis sebességgel törté-
nő ütközés hatását modellezte 

bárki számára. Nagy érdek-
lődés övezte a részeg szem-
üveget is, ami az alkoholos 
befolyásoltság emberi visel-

kedésre – mozgásra gyakorolt 
hatását érzékeltette.
Gyalogos, kerékpáros, és 
személygépkocsis közleke-

dési szabályokhoz kapcsoló-
dó KRESZ-tesztet töltöttek 
a vállalkozó kedvű kicsik és 
nagyok, a legügyesebbek jel-
képes ajándéktárgyat vehet-
tek át. A kíváncsi nyaralók a 
délután folyamán hasznos ta-
nácsokat kaptak a nyári turisz-
tikai szezonhoz kapcsolódó 
bűncselekmények, és balese-
tek megelőzéséhez. A társha-
tóságok bevonásával megren-
dezett rendezvény során nagy 
sikere volt a szolgálati gépjár-
műveknek, kicsik és nagyok 
körében egyaránt.

Szekeres Kornél c. r .őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó
Balatonfüred

Rendőrkapitányság

A Balatonfüred Rendőrkapitányság toborzó csoportjának tagja a 
Készenléti Rendőrség munkatársával 2017. augusztus 16-án 15 
órától balatonfüredi Tagore-sétányon várta a határvadász hivatás 
iránt érdeklődőket. 
A város tradicionális rendezvényén a füredi toborzók a 
határvadász-képzés felvételi követelményeiről, és a jelentkezés 
feltételeiről adtak tájékoztatást, továbbá válaszoltak a rendőrség 
tevékenységét érintő felmerült állampolgári kérdésekre egyaránt.
A határvadász-képzéssel kapcsolatban további tájékoztatást 
kaphatnak a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Humánigazgatási Szolgálatán, valamint a helyi 
rendőrkapitányságok, illetve a rendőrség honlapján. 

Szabó Zoltán 
kormánytisztviselő 

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Kék Karaván záró rendezvény Alsóörsön

Egyházi személyeket 
tüntettek ki nemzeti 

ünnepünk alkalmából

A Borhéten toboroztak


