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Magas rangú állami kitüntetést
vehetett át vitéz Ajtós József László

prépost, esperes

MEGHÍVÓ
Lovas Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves Családját az aradi vértanúk tiszteletére 
rendezett csendes megemlékezésre.

Időpont: 2017. október 6. (péntek) 18.00 óra.

Helyszín: Arany János és Petőfi Sándor utca sarka.

Prépost úr kedvesen invitál a 
verandára. Megállapítom, hogy 
gyönyörű a kilátás a Balaton-
ra. Meg is jegyzi, hogy mindez 
megfizethetetlen, szerencsésnek 
tartja magát, hogy nap, mint 
nap láthatja nemzeti kincsün-
ket. –Körülbelül másfél hónap-
pal ezelőtt kaptam a Miniszter-
elnöki Hivatalától egy e-mailt, 
hogy engem Orbán Viktor mi-
niszterelnök előterjesztésére ki-
tüntetésre javasolnak. Az elektro-
nikus levélben rákérdeztek, hogy 
elfogadom-e mindezt. Az adatok 
átnézése után, mélyen megtisz-
telve érezve magamat, visszaír-
tam, hogy elfogadom. Hála a jó 
Istennek a tavalyi és az idei évem 
nagyon szépen alakul. Több mint 
40 évi papi szolgálatom elisme-
réseként Márfi Gyula érsek pré-
posti címet adományozott tavaly, 
most pedig megkaptam ezt a 
magas rangú állami kitüntetést, 
ráadásul november 15-én leszek 

hetven éves.
Vitéz Ajtós József László pré-
post, esperes,  a Veszprémi 
Főegyházmegye papja, jó eső 
érzéssel és meghatódva ment 
a Pesti Vigadóba, hiszen szám-
talan ismerőssel találkozott. 
Mint mondja Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere 
mosolyogva fogadta és adta át a 
kitüntetést, ráadásul emlékezett 
az első találkozásukra is. Csodás 
volt számára az a nap, hiszen az 
elismerést augusztus 18-án ve-
hette át. -Szeretett édesanyám, 
Ilona névnapján kaptam meg 
a Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt polgári tagozat kitüntetést, 
valószínűleg a jó Isten akarta 
így. Az első gratulációt Kontrát 
Károly országgyűlési képvise-
lőtől kaptam, aki a telefonban 
minden jót kívánt. Biztos vagyok 
benne, hogy neki is köszönhető, 
hogy elismerték a munkámat, 
de soha nem mondta. Továbbá 

köszönetemet szeretném kife-
jezni mindazoknak, akik erre 
felterjesztettek, a négy település 
polgármestereinek, illetve Bóka 
István Balatonfüred város pol-
gármesterének is. Nagyon sok 
gratulációt kaptam, mely nagyon 
jól esett.  
Beszélgetésünk végén vitéz Aj-
tós József László prépost, es-
peres az Evangéliumból idézet, 
amikor Jézus a Bethesda fürdő-
be ment. „Volt ott egy ember, 
aki már harmincnyolc esztendő 
óta beteg volt. Mikor Jézus meg-
látta őt, hogy ott fekszik, és meg-
tudta, hogy már sok idő óta van 
így, megkérdezte tőle: Akarsz-e 
meggyógyulni? A beteg azt fe-
lelte: Uram, nincs emberem, aki, 

amikor felkavarodik a víz, bevi-
gyen engem a tóba. Mire pedig 
én odaérek, más megy be előt-
tem. Jézus azt mondta neki: Kelj 
föl, vedd ágyadat, és járj! Az em-
ber azonnal meggyógyult, fogta 
az ágyát és járni kezdett.” (Já-
nos Evangéliuma 5,1-3a. 5-16) 
-A hétköznapok forgatagában 
gyakran megesik velünk, hogy 
úgy megyünk el embertársaink 
mellett, mintha nem érzékelnénk 
a jelenlétüket. Ahhoz, hogy va-
lakit észrevegyenek, elismerjék 
a munkáját, egy emberre van 
szükség, aki felhívja a figyelmet, 
aki támogatja az ügyét – zárta 
gondolatait vitéz Ajtós József 
László prépost, esperes.

Szendi Péter

Egyházi személyeket is kitüntettek nemzeti ünnepünk 
alkalmából, augusztus 20-án. Áder János, Magyarország 
Köztársasági Elnökének megbízásából, Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere, magas színvonalú mun-
kájáért, Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tago-
zat kitüntetést adott át vitéz Ajtós József László címzetes 
prépost, esperesnek, Paloznak, Felsőörs, Csopak, Lovas 
plébánosának.
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Egy álom valósult meg
Átadták a felújított óvodát és az új bölcsődét Alsóörsön

A szemerkélő eső ellenére na-
gyon sokan jöttek el az átadóra. 
Mosolygós gyerekek, szülők, 
az óvoda büszke munkatársai 
hallgatták legelőször Hebling 
Zsolt polgármester köszöntő 
szavait. –Az elmúlt másfél évti-
zedben rengeteg létesítménynél 
vághattuk át a nemzeti színű 
szalagot, amelyeket ereklyéink 
között őrzünk. A mai számom-
ra a legkedvesebb avatóünnep, 
hiszen településünk legkisebb 
tagjai, a gyerekek javát szol-
gáló fejlesztésről van szó, tehát 
ma a jövőt ünnepeljük.
Az alsóörsi, lovasi és környék-
beli kisgyerekek a családi fé-
szekből elsőként ebbe a ked-
ves, nagyobb közösségbe ér-
keznek, második otthonukba, a 
most már hét fős bölcsődével, 
három csoporttal rendelkező, 
jó hírű konyhával ellátott óvo-
dába. Olyan helyre mennek a 
gyerekek, ahová az életüket 
meghatározó első emlékeik 
fűződnek, ahol személyiség-
formáló, magas szintű gon-
doskodást kapnak nevelőiktől. 

A polgármester megköszönte 
mindazok munkáját, akik bár-
milyen módon segítettek ab-
ban, hogy a felújított óvoda és 
az új bölcsőde megvalósuljon. 
Csiszárné Huszár Judit intéz-
ményvezető szerint egy álom 

valósult meg,  hogy nem zsú-
folt termekben, hanem cso-
dálatos és kibővített, ideális 
körülmények között lehet 
végezni a szakmai munkát a 
jövőben. - Látjuk, hogy meg-
valósult egy álom, kibővítés-
re került intézményünk, az új 
nevelési évet három csoportos 
óvodában, zsúfoltságtól men-
tesen indíthatjuk. Ez mind a 
gyermekeknek, mind a felnőt-
teknek örömteli dolog. Az örö-
mön túl, azonban mindez kihí-
vást is jelent, hiszen a három 
csoport mindegyikében meg 
kell valósítani a pedagógiai 
programunk célkitűzéseit. Ösz-
sze kell hangolni a csoportok 
működését és az épületben ki-
alakított mini bölcsődében fo-
lyó nevelő munkát. Fontosnak 
tartjuk, hogy mindezt egy olyan 
kollektívában tehetjük, ahol 
a munkavégzés, az együttlét 
nem megterhelő, hanem öröm 
mindannyiunk számára.
Dr. Kontrát Károly ország-
gyűlési képviselő, a Belügy-

minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára kiemelte, hogy ma 
ünnepelünk, jó érzés itt Alsó-
örsön lenni és élni, óvodásnak 
lenni, mert az új beruházás át-
adása is jól tükrözi a kormány 
családbarát intézkedéseit, 
támogatását. Tavaly került át-
adásra a mini műfüves focipá-
lya, melyet az óvodások nagy 
örömmel vesznek igénybe. 
Két évvel ezelőtt pedig nem 
véletlenül mondta a kilátó át-
adásakor, hogy Alsóörsnek 
jók a kilátásai. Biztos abban, 
hogy a település tovább fejlő-
dik, és ő, mint országgyűlési 
képviselő minden támogatást 
megad ez ügyben. 
Ezután a gyerekek kedvesked-
tek egy kis műsorral, majd az 
átadás a nemzeti színű szalag 
átvágásával fejeződött be. A 
létesítményt megáldotta Ber-
kes Péter plébános és  Kálmán 
Csaba református lelkész.

Szendi Péter

Ünnepélyes keretek között átadták a felújított és kibő-
vített Napraforgó óvodát és bölcsődét a településen. A 
teljes beruházás 90 millió forintba került, amelyhez az 
állam 37 és fél millió forinttal járult hozzá, a fennmaradó 
összeget az önkormányzat biztosította.
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Tanévnyitó 2017.
Tisztelt Egybegyűltek!

„Minden út, a leghosz-
szabb is, az első lépés meg-
tételével kezdődik, de mind-
egyiket meg kell tenni ah-
hoz, hogy célhoz is érjünk”. 
Minden tanévben, az első ilyen 
lépés a tanévnyitó. A közös 
munka fontosságát szeretném 
hangsúlyozni előttetek - közös 
munkára hívlak benneteket.  

Biztos vagyok benne, hogy 
mindnyájan szerettek álmo-
dozni. Ez nem baj, ha álmaitok 
elérhetőek és tesztek is a meg-
valósításukért. Ha az álmokból 
célok lesznek és ha nem vagy-
tok restek nap mint nap  tenni 
érte. Marcus Aurélius szavait 
idézve:

„Ne gondold, hogy ami neked 
nehezedre esik, az emberileg 
lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, 
hogy ami emberileg lehetséges és 
megszokott, azt te is elérheted.”
Községünk vezetői is megál-
modtak egy szép és eredmé-
nyes iskolát sok évvel ezelőtt 
és azóta is mindenben segítik 
és támogatják intézményünket. 
Minden évben megtapasztal-
hattuk anyagi és erkölcsi támo-
gatásukat. Immár hatodik éve 
pedig a fenntartó református 
egyházzal együttműködve te-
szik ezt. Mi, akik felelősséggel 
tartozunk ezért a szép települé-
sért, szinte minden nap teszünk 
azért az álmunkért, hogy a falu 
egy jó közösség legyen a gyüle-
kezetek, a lakosság és az iskola 
hármas egységére alapozva. 
Ennek köszönhetően sok dol-
got sikerült megvalósítani az 
elmúlt két és fél hónapban is.  

A szünetben két helyszínen is 
református táborozáson vet-
tek részt tanulóink dr. Kálmán 
Csaba  tiszteletes úr vezetésé-
vel. Tanulóinknak kézilabda 
edzőtáborozást szerveztünk. 
Ismét első helyezettek lettek a 
Dán Kupán és derekasan helyt 
álltak a Cell Kupán.

Törekszünk arra, hogy fo-
lyamatosan korszerűsítsük 

az iskolát. Többéves álmunk 
valósult meg azzal, hogy a 
felsőtagozat termeiben teljes 
parketta felújítás történt. 17 da-
rab új számítógépet állítottunk 
be az informatika terembe. Új 
projektor került felszerelésre a 

7. osztály termében. Új matra-
cokat vásároltunk a kollégium-
ba. Köszönet érte az alsóörsi 
önkormányzatnak.

 A régi iskolák életét a rendtar-
tás szabályozta. Ezt eltörölték. 
Helyette iskolánkban a Mihez-
tartás került bevezetésre. Ez 
azt jelenti, hogy a napszaknak 
megfelelően vagy a református 
köszöntéssel, az „Áldás, békes-
ség”- gel kell egymást üdvö-
zölnünk. Tilos a durva, csúnya 
beszéd, a káromkodás az isko-
lában. Ennek megszegése igaz-
gatói intőt von maga után. 

Ebben az iskolában legyen di-
vat a jó tanulás, a jó sportolás. 
A telefont továbbra is le kell 
adni az első óra kezdetétől, 
mert nem szeretnénk, ha di-
gitális árvák kerülnének ki az 
iskolánkból. 

Kedves Első Osztályosok!
Úgy gondolom, Ti vártátok leg-
jobban a tanévkezdést. Mi is iz-
galommal készültünk a jövetele-
tekre. Ahogy elnézem, a nyáron 
sokat nőttetek, igazi iskolássá 
váltatok. Számtalan új és érde-
kes élményben lesz részetek az 
iskolában. Gergely Rita tanítónő 
vezetésével kezdjétek el meghó-

dítani a betűk és számok biro-
dalmát. Ha követitek Rita néni 
kéréseit és utasításait, akkor sok 
sikerben és örömben lesz része-
tek. Megköszönöm a szüleitek 
bizalmát, hogy gyermekeiket 
hozzánk iratták be, bízva abban, 

hogy ebben az iskolában meg-
szerzik azokat az alapokat, me-
lyekre további tanulmányaikat 
építhetik. Köszönet az óvónénik 
nevelő munkájáért is, hisz eddig 
ők fogták a kezeteket és vezettek 
benneteket.

Most iskolánk legidősebb ta-
nulóihoz fordulok.
Ti lettetek az iskola rangidősei. 
Nehéz és izgalmas tanév vár 
rátok, a hogyan továbbról kell 
döntenetek. Akik gimnáziumot 
választanak, nagyot kell teljesí-
teniük. Nehezebbek lesznek a 
bejutás feltételei, mivel csökken 
a felvehetők létszáma. Ezért azt 
kérem tőletek, hogy az első nap-
tól kezdve a legnagyobb felelős-
séggel végezzétek munkátokat. 

Kedves Kézilabdások, akik 
most érkeztetek más iskolák-
ból és elsősorban a kézilabda 
szeretete hozott benneteket a 
mi intézményünkbe. Örülünk 
nektek és reméljük, a sportbeli 
sikeresség mellett a tanulásban 
is szépen helyt álltok majd.

Kedves Gyerekek!
Hányan fogadtátok meg, hogy 
ebben a tanévben jobban fogtok 
tanulni, mint az előzőben? Ez 
csak úgy fog sikerülni, ha so-

sem halogattok, ha már az első 
tanítási naptól becsületesen és 
szorgalmasan elvégzitek felada-
taitokat. Ha elakadtok, kérjetek 
segítséget tanáraitoktól, szüle-
itektől, de soha ne adjátok föl 
céljaitok elérését! 

Kedves Szülők!
A tanévkezdés a családok életét 
egy másik dimenzióba helyezi. 
Kevés olyan oktatási rendszer 
van a világon, amely annyira 
alapoz a szülői háttérre, mint a 
magyar. Nagy felelősség hárul 
tehát a szülőkre is, mert a nagy 
mennyiségű tananyag sok-sok 
otthoni felkészülést igényel. Ta-
pasztalatból mondhatom, hogy 
csak akkor lesz sikeres a gyerme-
künk a tanulásban, ha a szülők 
és a tanárok együtt tudnak mű-
ködni, ha az otthoni és az isko-
lai elvárások nem esnek messze 
egymástól. Ez nem csak a tanu-
lásra, de a magatartási és erkölcsi 
normákra is igaz. Támogassuk 
egymást az iskola által képviselt 
értékek elsajátításában, érvénye-
sítésében. Mi továbbra is nyitot-
tak, együttműködőek leszünk. 
Osszák meg velünk véleményü-
ket, tapasztalataikat, hogy ezáltal 
még eredményesebben végez-
hessük munkánkat.

Kedves Kollégák, Munkatár-
sak!
Bízom benne, hogy a nyári 
szabadság ideje alatt nemcsak 
feltöltődtünk, hanem felkészül-
tünk arra is, hogyan végezhes-
sük eredményesen a nevelő-ok-
tató munkánkat. Tartsuk szem 
előtt Széchenyi István szavait: 
„Az ember annyit ér, amennyi 
hasznot hajt embertársainak, 
hazájának, s ezáltal az egész em-
beriségnek.”

Széchenyi gondolatait mind-
annyiunk figyelmébe ajánlva, 
fegyelmezett tanulói magatar-
tást, kielégítő szorgalmat várva, 
jó hangulatban eltöltött tanévet 
kívánva, a 2017/2018-as tanévet 
megnyitom. 

Mészáros Károly
iskolaigazga
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Balatonfüreden már beindult
az iskolai megelőzés

A Balatonfüred Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén a 2017/2018-as tanév 
első prevenciós óráit tartotta a kapitányság 
iskolai bűnmegelőzési tanácsadója.

Szekeres Kornél címzetes rendőr őrnagy a 
balatonfüredi Fekete István Speciális Általá-
nos Iskola alsó és felső évfolyamának tartott 
2017. szeptember 05-én 8 órától megelő-
zési foglalkozásokat.

A délelőtti program kiemelt célja volt a ta-
nulók biztonságos közlekedésre nevelésre, 
és a balesetek megelőzése.

Ehhez kapcsolódóan a gyalogos, kerékpá-
ros, tömegközlekedésre vonatkozó isme-
retek mellett, a gyalogátkelő helyen való 
biztonságos áthaladásra vonatkozó közle-
kedési szabályok átismétlése volt az elő-
adások témája.  

Az érdeklődő gyermekek sokat kérdeztek, 
aktívan vettek részt az első prevenciós órá-
kon, véleményükkel, hozzászólásaikkal já-
rultak hozzá az előadó tevékenységéhez.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó

A balatonfüredi rend-
őrök az idei tanévben is 
kiemelt figyelmet fordí-
tanak a gyermekek biz-
tonságos és balesetmen-
tes közlekedésére.

A nyári szünidőt követő-
en az iskoláskorú gyer-
mekek tömegesen jelen-
nek meg gyalogosként a 
közlekedésben, ezért fon-
tos, hogy a járművezetők 
felkészüljenek az erre az 
időszakra jellemző speci-
ális kockázatokra.
 „Az iskola rendőre” 
program egyik lényeges 
eleme a forgalomsegítés 
a tanítás előtt, így 2017. 
szeptemberében a Bala-
tonfüredi Rendőrkapi-
tányság munkatársai pre-
venciós jelleggel látnak el 
szolgálatot az általános is-

kolák környékén tanítási 
napokon, az oktatás kez-
detének és befejezésének 
időszakában. A rendőrök 
a polgárőrökkel közösen 
segítik a gyermekek biz-
tonságos közlekedését 
és figyelnek arra, hogy a 
tanulók balesetmentesen 
tudjanak áthaladni az út-
testen. 
Fokozott figyelmet fordí-
tanak a gépjárművezetők 
jogkövető magatartására, 
különösen a kijelölt gya-
logos-átkelőhely meg-
közelítésére, továbbá a 
biztonsági öv és a gyer-
mekülés kötelező hasz-
nálatára.

Szekeres Kornél
c.r.őrgy.

 megelőzési kiemelt
főelőadó

Az iskolások biztonságos 
közlekedéséért
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-1951-ben a 73-as főút építé-
se során megnyitották a Lo-
vas területén található Mac-
kói murvabányát. A dolomit 
bányászása során furcsa, 
nagyobb méretű állatcsontok 
kerültek elő, melyet a munkát 
irányító erdész félrerakatott, 
majd később beszállították az 
akkor Bakony múzeum, most 
Laczkó Dezső múzeumba. Itt 
Mészáros Gyula foglalkozott 
a leletanyaggal, később Vér-
tes László is bekapcsolódott a 
munkába, majd ezt a kutatói 
munkát folytatta Dobosi Vio-
la – kezdi a beszélgetést Ko-
vácsné Kasza Katalin régész 

technikus, aki a szakdolgo-
zatát írta ebben a témában.
Régészeti szempontból ez az 
időszak az úgynevezett felső 
paleolitikum vége. Jellemző-
en az ember elődeink már 
rendelkeztek hatékonyabb 
vadászfegyverrel, így meg-
jelenik a felesleg. A régészeti 
leletek tanúsága szerint az 
eszközök is kidolgozottab-
bak voltak. Kaparók, pen-
gék, a halászáshoz szüksé-
ges eszközök segítették a 
mindennapi életet. Elődeink 
szorosan együtt éltek a ter-
mészettel. Varázslással tették 
hatékonyabbá vadászfegyve-

reiket. Azt is tudjuk, hogy a 
neandervölgyi ősember már 
eltemette halottait, hogy a 
temetkezések alkalmával 
piros porfestéket használ-
tak a szertartáshoz, amit a 
régészeti feltárások során 
megtaláltak a régészek. - Fo-
galmazzunk úgy, hogy maga 
a bányászás a piros porfesték 
miatt kezdődött. Az akkor élt 
embernek nagyon fontos volt 
mindez. Régészeti feltárások 
során megfigyelték, hogy ki-
vétel nélkül az emberi váz 
be volt szórva piros festékkel. 
Ezt ma úgy magyarázzuk, 
hogy az akkor élt ember ösz-
szekötötte az életet a vérrel. 
A vérnek ugyebár piros színe 
van. A halott embert beszór-
ták a piros porfestékkel, tehát 
élettel ruházták fel, mely a 
temetkezések fontos rituális 
eleme volt. Használták a va-
dászfegyverek hatékonnyá té-
teléhez, hiszen ebben az idő-
szakban az ember még halá-
szott, vadászott, gyűjtögetett, 
fontos volt, hogy a vadászat 
sikeres legyen. Használhat-
ták maszkok festésére, arcfes-
tésre, vagy egyszerűen vízzel 
összekeverve testüket védték 
a rovarok ellen, de gyógyítás 
céljára is alkalmazták, kis 
golyót gyúrtak belőle és me-
gették. 
De vajon milyen eszközök 
kerültek elő a feltárások so-
rán, amit utoljára Dobosi 
Viola végzett 1979-ben? Ter-
mészetesen a bánya területe 
azóta védett, tehát semmifé-
le bányászati tevékenységet 
nem lehet folytatni ott. Kati 
készségesen válaszol, látszik 
rajta, hogy szívügye a lovasi 

őskori festékbánya. - 143 
darab leletről beszélünk, ami 
úgy érzem nem kevés. Főként 
gímszarvas és jávorszarvas 
agancsa, ulnája, kőszáli kecs-
ke bordája került elő. A friss 
csontot ugyanúgy lehet fúrni, 
faragni, csiszolni, pattintani, 
mint a követ. Ezek a csontok 
táplálkozás szempontjából 
nem voltak fontosak, hiszen 
túl sok hús nem volt rajtuk, 
ezért gondoljuk, hogy az ak-
kori emberek direkt vitték 
a bánya területére, mintegy 
kiválasztva azokat a dara-
bokat, amelyek megfeleltek 
a munka elvégzéséhez. Ezen-
kívül a leletanyag tartalmaz 
még egy babérlevél alakú kis 
kő kaparót is.
A C 14-es szénizotópos vizs-
gálati eredmény 11 ezer 750 
évesre datálja a leletanyagot. 
Ez a dátum a Paleolitikum 
és a Neolitikum közé 
esik.   2010-ben Lovason a 
faluház pincéjében alakítot-
tak ki egy helyiséget, ahol 
bemutatják a leletanyag kis 
töredékét. Természetesen 
ezek az eszközök mind má-
solatok, hiszen az eredeti 
tárgyak a Nemzeti Múze-
umban találhatóak. Állan-
dó kiállítás van Lovason, 
aki szeretné megtekinteni, 
a pince ajtaján található te-
lefonszámon időpontot tud 
egyeztetni Katival. Az em-
beriség történetének eddig 
ismert egyik legrégibb bá-
nyája a Királykút felett talál-
ható, Lovas külterületén és 
szabadon látogatható.

Szendi Péter

Európában egyedülálló módon,
Lovason található meg az őskori festékbánya

Lovas  vastag betűvel örökre beírta magát az emberiség 
történelmébe. A hírnév 1951-ben kezdődött. Európá-
ban egyedülálló módon Lovason található őskori festék-
bánya.
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Paloznaki Falunapok
és Szüreti Mulatságok

Vendégünk Zánka

2017. szeptember 22-24.
Szeptember 22. péntek:
Tájház udvar:
18.00   Falunapok ünnepélyes megnyitója, 

díjátadások. Babaköszöntő 
 Közreműködik: Paloznaki Kórus
19.00  Pörkölt Party a PaCi szervezésében
20.00  Búgócsiga zenekar koncertje

Szeptember 23. szombat:
Játszótér és környéke:
1000-1400  Bohóc légvár, Népi Játékok Játszóháza, 

arcfestés, NABE „Balaton játszóház”, 
íjászkodás.

Tájház udvar:
9.00 Gulyásfőző verseny
10.00 Zánka bemutatkozó pavilon
10.00  Csopaki Mandulavirág Óvoda néptánc 

bemutatója
10.15-   Zánkai vendégek bemutatkozása: 

Bokafogó Táncegyüttes, Magyar Tenger 
Népdalkör műsora. 

12.30-ig Jehoda Ferenc zenés műsora 
13.00  Gulyásfőzőverseny és Tortaparádé 

eredményhirdetése

Fő tér:
10.00  Élménymotorozás a paloznaki motoros 

fiúkkal (jelentkezés: 10 éves kortól)
14.30 Borkóstolás, mustkóstolás a Sárkányos-
kútnál
15.00  Szüreti Felvonulás indulása a Fő térről 

(Lovasok, lovaskocsik, traktorok, 2 
kisvonat)

15.30 Foki Operett műsora
16.45 Szüreti Felvonulás érkezése a Fő térre
 Kisbíró: Adatik tudtára…
17.30 Füred Dixiland Band koncertje
19.00 Utcabál DJ Áron. A szünetben: tombola

Szeptember 24. vasárnap:
11.30 Búcsúi Szentmise a r. k. templomban
15.00 Faültetés az újszülött paloznaki babáknak

BALATONI OTTHON
INGATLANIRODA

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?
–  fő célunk,hogy az eladó,és a vevő is elégedett legyen
–  rugalmasan az ügyfelek igényéhez igazodva péntek 

délután,SZOMBAT-VASÁRNAP egész nap,és munkaszüneti-
ÜNNEPNAPOKON is nyitva!!!!

–  teljes körű hitelügyintés díjmentesen 18 bank ajánlatát 
összevetve

–  ingatlanok eladása fix,kölcsönös egyezségen alapuló 
jutalékért

–  áfamentesek vagyunk,Önnek nem kell áfát fizetnie a jutalék 
mellett

–  ingatlanok ingyenes bemutatása,megbízható szakemberek 
kiajánlásával építkezés,felújítás esetén

–  albérletét kiközvetítjük ügyfélkörünknek kedvező jutalékért
– feltöltjük nyaralóvendégekkel üresen álló nyaralóját 
kedvező jutalékért

– lakástakarék pénztár,napelemprogram díjmentes tanác-
sadással

– az eladáshoz szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése 
gyors határidővel

MINDEZ EGY HELYEN A BALATONI OTTHON
INGATLANIRODÁBAN !!!

http://www.balatoniotthon.hu/
Hívjon minket bizalommal : 0630-3122451

Kiss Zoltán okleveles ingatlanközvetítő

–  Margaret Atwood: A szolgáló-
lány meséje

–  Eve Ainsworth: Belezúgva
–  Mary Kay Andrews: Víkende-

zők
–  Szvetlana Alekszijevics: Utolsó 

tanúk
–  Laurence Benaim: A XX. század 

legnagyobb divattervezőjének 
az élete

–  Bogár Ágnes: Elmés lelemé-
nyek

–  Luzie Bosch: Tori és az elve-
szett kanca

–  Bart István: A boldogtalan sor-
sú Rudolf trónörökös

–  Alev Lytle Croutier: Hárem
–  Eileen Coock: Címlapsztori
–  Truman Capote: Pille a lángban
– Dombóvári István: Félkövér
–  Alessandro Gatti: Nagyme-

nők
– Marina Fiorato: Siena lánya
– John Hart: A megváltás útján
– Háy János: Az öregtó felé
–  Laura Lebow: A Figaro-gyil-

kosságok
– Kate Morton: Titkok őrzője
– Javier Marías: Rossz kezdet
– Sara Pennypacker: Pax
–  J.K. Rowling: Legendás álla-

tok és megfigyelésük
–  Boualem Sansal: 2084 a világ 

vége
–  Nicholas Sparks: Kéz a kéz-

ben

–  Emiliosz Szolomu: Egy hűt-
lenség naplója

–  Stefánia – Rudolf trónörökös 
özvegyének emlékiratai

– Scott Stambach: Ivan
– Iszajenko láthatatlan élete
– Caroline Solé: Szavazz rám!
– Vámos Miklós: Lehetetlen

Gyerek és ifjúsági könyvek:

–  Bíró Szabolcs: A sárkány, aki 
nem akart aludni

–  Bartos Erika: Bogyó és 
Babóca világot lát

–  Troy Cummings: Förtelmek 
füzete

–  Csapody Kinga: Irány Eger!
–  Elvire Murail: A kísértetcica
–  Mila Pavicevic: Jégkislány és 

más mesék

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
NYITVATARTÁSA
Hétfő: Szünnap
Kedd: 16.00-19.00 óráig
Szerda: 16.00-19.00 óráig
Csütörtök: 16.00-19.00 óráig
Péntek: 16.00-19.00 óráig
Szombat: 9.00-12.00 óráig
Vasárnap: Szünnap

Szendi Péter
teleházvezető

Telefonszám: 30-530-3466
E-mail: szendipeti@gmail.com

Új könyvek a Könyvtárban
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A Quiet Chords duo, Lipták Jeanne 
és Szakáll Norbert Iván legújabb 
formációja. A két zenész alig egy 
éve muzsikál együtt, de zenei elkép-
zelésükkel, hasonló látásmódjuk-
kal, stílusukkal kiválóan kiegészítik 
egymást. A korábban több művészeti 
ágban megmutatkozó énekesnő, és a 
közel 30 éve jazz zenével foglalkozó 
gitáros jelenlegi repertoárjában első-

sorban a klasszikus jazz standardek, 
swing, bossa nova ritmusú darabjai 
voltak hallhatók, de műsorukban 
néhány mai „pop sláger” is helyet 
kapott, természetesen saját felfogá-
sukban. 
A koncert előtt legelőször Lipták 
Jeannel beszélgettem. – Mindig is a 
művészeti területeken mozogtam az 
életem során, de érdekes módon nem 

a zene közelében. Voltam színész, 
rendező, jelmeztervező, asszisztens, 
sőt még kalapkészítő is, a szamár-
létra minden egyes lépcsőfokát meg-
másztam. Belekóstoltam a filmezésbe 
is, jó példa erre a Szeretföld, háborús 
filmdráma, mely veszprémi alkotók, 
színészek, zenészek, civil szerve-
zetek összefogásával és közösségi 
finanszírozással készült, Buvári Ta-
más rendezésében, két évvel ezelőtt. 
Amikor a kisfiam megszületett, akkor 
majdnem beválogattak egy angol 
filmprodukcióba, ahol egy énekesnő 
szerepét kellett volna eljátszanom. 
Mindezen annyira meglepődtem, 
hogy ezek után elkezdtem jazzéneket 
tanulni egy iskolában, idén pedig 
megszereztem a szakvizsgámat. Ta-
valy ismerkedtem meg Norbival, egy 
közös ismerősünknek, Arany Ákos-
nak köszönhetően. Azóta zenélünk 
együtt.
Szakáll Norbert Iván neve évek óta 
jól cseng a zenei körökben. Kisgye-
rekkorában a klasszikus zenével 
kezdett el foglalkozni, zongorázott 
közel nyolc éven keresztül. Koren-
gedménnyel felvették a szegedi kon-

zervatóriumba, de a tanárnővel nem 
igazán jött ki, így hamar befejezte 
pályafutását Szegeden. Tizenhat éves 
volt, amikor gitárt ragadott a kezébe, 
nagy hatással volt rá Carlos Santana. 
A rockzenei korszak után áttért a 
jazzre. Különböző formációkban 
zenélt az elmúlt harminc évben. Örül 
annak, hogy egyre több helyre hív-
ják őket a környéken. Szerinte a jazz 
most fénykorát éli hazánkban, létjo-
gosultsága van, mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint a lovasi koncertjük, 
ahol hatalmas sikert arattak.  
Idén nyáron a Lovas Kikötőben jó 
néhány sikeres koncertet adtak ismert 
előadók, melyek mindegyike teltház 
előtt zajlott. A kávézó nyitva tartá-
sa szeptember 4-től megváltozott. 
Most nem búcsúznak el őszre és 
télre, mint ahogy tavaly tették. A 
Lovas Kikötő várhatóan valameny-
nyi hétvégén, szombaton és vasárnap 
egész napos nyitva tartással várja az 
érdeklődőket, reggel 9-től 22 óráig. 
Igyekeznek a hétvégéi programokat 
színesíteni, amit majd a Facebook 
oldalukon ismertetnek. 

Szendi Péter

A kalapkészítéstől az éneklésig
Lovason koncertezett a Quiet Chords zenei formáció

Második alkalommal lépett fel a Lovas Kikötőben a 
Quiet Chords duo. Ismételten nagy sikert arattak, igazol-
va, hogy az élőzenének még mindig varázsa van.

Szeretettel várunk mindenkit családias étter-
münkbe, ahol az otthonról hozott ízeket szeret-
nénk megmutatni, az arra kíváncsi embereknek. 
Ezen kívül vállaljuk kisebb esküvők, szülinapok 
vagy családi programok lebonyolítását is.

Nyitva tartásunk így alakul:
Hétfőtől-csütörtökig: zárva

pénteken: 16-20 óráig, szombaton:12-20 óráig, 
vasárnap:12-19 óráig.

Kapcsolattartó:
Ódor Borbála

Cím: Csopak, Gyöngyvirág utca 1.
(a nagyparkolónál)

Telefonszám: 06-20-441-5003

Facebook: Bori Pont

E-mail.: boripont2017@gmail.com
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16.00 óra:   Csopak Táncegyüttes műsora  

16.30 óra:   Szüreti felvonulás: Gyülekező a faluház udvarán, szüreti menet, lovasok, betyárok, 
népviseletbe öltözött felvonulók, harmonikaszóval, népdalokkal és boros nótákkal.  
Közben "kitérőt" teszünk a Lovas Kikötőbe, ahol Gergácz Szabolcs Koppány  
4. osztályos lovasi tanuló, - aki a Béres Ferenc országos éneklő versenyen 
bronzminősítést kapott - balatoni- és népdalokat, valamint boros nótákat énekel. 
Továbbá betyárbemutatót láthatnak a Hunyadi Huszár és Betyár Hagyományőrző 
Egyesület tagjaitól.   
 

Közreműködnek: Csontó Zoltán, Nagy Zsanett, Nádasi Elemér, Vass Gábor, Lovas 
Egyesület, Lovas Hunyadi Huszár és Betyár Hagyományőrző Egyesület 

17.00 óra:   Katona Csaba sörtörténész előadása: Sör és bor, avagy a filoxérától a háborúig.  
A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében valósul meg. 

18.00 óra:   Egy gitár, egy mikrofon - Dávid Roland koncertje 

20.00 óra:              Utcabál a Sasi Duóval 

A felvonuláson és a műsorok szünetében Nádasi Elemér harmonikás  
népdalokkal és boros nótákkal szórakoztatja az érdeklődőket. 

 

Az őskori vörös festékbánya állandó kiállítása megtekinthető a rendezvény ideje alatt  
a lovasi faluház pincéjében. Tárlatvezető: Kovácsné Kasza Katalin régész technikus. 

Büfé: Sarok Borozó, jó idő esetén vacsora 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Rossz idő esetén a programok a faluház 
nagytermében kerülnek megrendezésre! 
Szervező: Lovas Község Önkormányzata.  
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466,  

87-575-083 
 

Aki szeretne népviseletbe öltözni, kérjük vegye fel  
a kapcsolatot Szendi Péterrel (30-530-3466)! 

Támogatóink: 


