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XIV. évfolyam. 5. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2018. május

Lovas Község Ö� nkormányzata tisztelettel meg-
hí�vja Ö� nt és kedves családját 2018. május 27-
én (vasárnap) 9.00 órára az I. Világháborús 
Emlékműhöz, ahol megemlékezünk és fejet haj-
tunk az I. és II. Világháborúban elesett katonák, 
lovasi hősök előtt.

9.00  I. világháborús hősi emlékmű
Himnusz

Blaskó Mária: Ima a hősökért cí�mű versét
Pintér Zselyke Ida adja elő

Koszorúzás
II. világháborús emlékmű

Emlékbeszédet mond: vitéz Pintér Kornél
 a Magyar Vidék Örszágos 56-os Szervezet 

országos
elnöke, Holczhauser János unokája

Ismeretlen szerző:
Lágerballada – Szolyva 1944

cí�mű versét Pintér Huba Csanád szavalja el
Koszorúzás

Szózat

I. Lovasi 
maratonhajtás
A maratonhajtás a fogat-
sport leggyorsabb és leglát-
ványosabb versenyszáma, 
melyen a fárasztó kilométe-
rek közben, több helyen kell 
a fogatoknak akadályokat 
leküzdeni, természetesen 
minél gyorsabban, és hibát-
lanul. A lovasimaraton egy 
versenykörülmények között 
megrendezett nyilvános 
edzés, mely kiváló lehetősé-

get biztosí�t hajtóknak és lo-
vaiknak a versenyszezonra 
való felkészülésre, valamint 
kezdő hajtók is kipróbálhat-
ják magukat versenyhely-
zetben.
Kora nyári melegben vágtak 
neki a kettesfogatok a 8 km-
es távnak április 22-én. Az 
indulók 10 percenként raj-
toltak a lovasi lovas pályá-
ról, ahol az első és a hatodik 
akadály is volt. Paloznakot 
érintve, - ahol két akadályt 
kellett teljesí�teni - változa-
tos terepen, gyönyörű tája-
kon vezetett az útjuk a régi 
lovasi homokbánya terüle-
tére, a négyes és ötös aka-

dályhoz, majd vissza a lovas 
pályára. 
A hat akadályban mért idő 
összesí�tése, és az esetle-
ges hibákért kapott 20 má-
sodperces büntetés adta 
ki a végeredményt, amely 
alapján Maurer Sándor Ba-
latonszőlősről lett az első 
helyezett, minimális kü-
lönbséggel megelőzve Varga 
Zsoltot Csetényből és Prém 

Pétert, aki Ú� rkútról érkezett 
hozzánk. Skultéti Imre A� sz-
árról villámgyors pónifoga-
tával különdí�jat érdemelt, 
mivel póni kategóriában 
nem akadt ellenfele.
Reméljük, hogy ez a 
lovasimaratonhajtás egy 
hagyomány kezdete, és 
ezentúl minden tavasszal 
szí�nfoltja lesz a környék lo-
vas életének. Május 21-én, 
pünkösd hétfőn dí�jugrató, 
és akadályhajtó nyilvános 
edzéssel várjuk a kedves 
érdeklődőket a lovasi lovas 
pályán.

Kis Áron
elnök
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Nagy hangsúlyt fektetnek 
a gyorshajtókra, az ittas 
vezetőkre
Lesz elegendő rendőri állomány nyáron Balatonfüreden és környékén

Regdon László rendőr ez-
redes, kapitányságvezető 
barátságosan fogad az iro-
dájában. A téma: visszate-
kintés az elmúlt hónapokra, 
mit várnak a nyári szezontól, 
a közbiztonság értékelése, 
illetve miért fontos, ha egy 
településen működik a Pol-
gárőrség.

Csopaktól-Alsóörsig nagyon 
sok pince, présház és nyaraló 
található. Szerencsére az elmúlt 
tél nyugodtan telt, nyaralóbetö-
rések és pincefeltörések ritkán 
fordultak elő. Mindez köszön-
hető annak, hogy sok nyaraló-
tulajdonos riasztóberendezést 
szerelt fel a házába, ez a jövő 
útja, illetve azon településeken, 
ahol van Polgárőrség, a füredi 
rendőrökkel együtt többször 
járőröztek. Mindezek elriasz-
tották az esetleges betörőket. 

Alsóörsön történt egy olyan 
eset, hogy egy román edény-
árus, idősek sérelmére pénzt 
tulajdoní�tott el, amelynek a 
nyomozása hamarosan sikerrel 
zárul. –Itt szeretném felhí�vni, 
elsősorban az idősemberek fi-
gyelmét arra, hogy az ilyen tol-
vajok speciálisan választják ki 
azt a kört, akiknek értékesíteni 
kívánnak. Kifejezetten figyelnek 
arra, hogy a későbbiek során 
ne tudják őket felismerni. Ezért 
arra kérnék mindenkit, hogy ha 
valami nagy üzlet reményében 
vándorárusok keresik fel őket, 
semmiképpen se engedjék be 

az ingatlanjukba. Értesítsék a 
legközelebbi hozzátartozójukat, 
de legjobb, ha betelefonálnak a 
rendőrségre.

Alsóörsön, Lovason évek óta 
eredményesen működik a Pol-
gárőrség. Nemrég Csopakon 
megalakult a helyi szervezet, 
viszont Paloznakon már évek 
óta nincs, holott korábban jól 
működött. Regdon László el-
mondta, hogy a polgárőrök 
rengeteget segí�tenek a rendőr-
ségnek, nemcsak a járőrözés-
ben, hanem a rendezvények 
biztosí�tásában. Régi vágya vált 
valóra, hogy Csopakon újjáala-
kult a Polgárőrség, reméli, hogy 
Paloznakon is sor kerül erre. 

Nyakunkon a nyár, itt a jó 
idő. Néhány hasznos tanácsot 
kértem a kapitány úrtól. – Fel-
hívnám elsősorban az idősek 

figyelmét arra, hogy a már ko-
rábban említett személyeket 
tartsák távol az ingatlanjaiktól. 
A strandolni vágyók pedig fi-
gyeljenek arra, hogy úgy hagy-
ják hátra a nyaralójukat, hogy 
semmi se maradjon nyitva, még 
egy kis ablak se, mert a besurra-
nó tolvajok így könnyebben be 
tudnak jutni. Ha pedig lemennek 
a strandra, akkor ne vigyenek 
magukkal nagyobb értékeket. 
Ne hagyjanak a törülközők alatt 
mobiltelefonokat, elektronikai 
eszközöket, mert az nem védi 
meg, ilyenkor inkább hagyják 
a gépkocsikban az eszközöket, 
mert a gépkocsi feltörések szá-
ma szerencsére a körzetünkben 
igen csekély. 

Tavaly több mint 230 ittas ve-
zetőnél kellett eljárást indí�tani-
uk a füredi rendőröknek, ennek 

a fele a nyári szezonban történt. 
E� ppen ezért nagyon kiemelten 
fogják figyelni az ittas vezetőket 
és a gyorshajtókat. Szerencsére 
az utóbbi években fokozatosan 
csökkent a halálos balestek szá-
ma a füredi körzetben. –Nagy 
segítséget jelent majd számunk-
ra a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányságtól kapott, nem 
jelzett autóban telepített sebes-
ség ellenőrzőmérő berendezése, 
akik menetközben is tudnak se-
bességet mérni, és egyszer csak a 
mobil kéklámpával meg tudják 
állítani azokat a személyeket, 
akik túllépték a sebességhatárt. 
Arra is odafigyelünk például, ha 
valaki záróvonal mentén előz. 
A Készenléti Rendőrségtől és a 
Veszprém Megyei Rendőr-főka-
pitányságtól kapunk a szezonra 
rendőri megerősítést, így el-
mondhatom, hogy lesz elegendő 
rendőr Balatonfüred körzeté-
ben. A VÉDA-rendszer, a 365 ka-
merájával nagy segítséget jelent 
számunkra, nemcsak a gyors-
hajtók kiszűrésében, hanem 
a különböző, utazó bűnözők 
mozgását is jól megfigyelhetjük, 
hasznos információkat kapunk. 
Ami még örvendetes, hogy Cso-
pakon az önkormányzat ja-
vaslatunkra úgy döntött, hogy 
térfigyelő kamerákat helyez el 
azokon a helyeken, amelyre már 
nagy szükség volt – zárta szavait 
Regdon Lászlórendőr ezredes, 
kapitányságvezető.

Szendi Péter

REGDÖN LA� SZLÖ�
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Savanyúkút
Elkezdődött a Savanyú kút ví�zminőségének feltérké-
pezése. Amennyiben a feltételek adottak az önkor-
mányzat célja a rekonstrukció.

Lovas rendezvényei filmen
Nyolc évnyi anyagot 

ölelt fel az az egy órás 
film, melyet Varga János 
Kövestetőn élő falubelink 
állított össze.

2018. április 10-ére az Ö� n-
kormányzat az alábbi meg-
hí�vót küldte:

Lovas község önkormány-
zata szeretettel meghívja 
Lovas állandó lakóit egy ve-
títéssel egybekötött teadél-
utánra április 10-én 18 órá-

ra a faluház nagytermébe. 
A vetítés során a 2010-2018 
közötti években a lovasi 
rendezvényeken készült 
videófelvételekből készült fil-
met tekinthetjük meg közös 
vidámságunkra. A humorér-
zékét senki ne felejtse otthon!

Varga János “hobbi opera-
tőr”, a lovasi rendezvények 
megörökí�tője, hatalmas 
anyagból, időt és energiát 
nem kí�mélve állí�tott össze 
egy olyan egy órás filmet, 

melyet az ottlévők hol han-
gos nevetéssel, hol a megha-
tottságtól eleredő könnyek-
kel “jutalmaztak”. 

El sem tudom képzelni, 
micsoda hatalmas munka 
állhat emögött a 60 per-
ces film mögött. Tele volt 
humorral, élettel, passzoló 
zenei aláfestésekkel - nagy 
élményben volt része min-
denkinek, aki ott volt és látta 
a rendkí�vüli munka ered-
ményét. Ez a megismételhe-

tetlen, egyszeri vetí�tés nagy 
nyomot hagyott bennem, 
örülök, hogy itt élek és hálás 
szí�vvel köszönöm meg Varga 
Jánosnak ezt a rendkí�vüli él-
ményt. Gratulálok és további 
jó munkát kí�vánok!

Külön köszönetemet sze-
retném kifejezni Gerbel 
Magdi néninek a finom teá-
ért és az omlós, friss pogá-
csáért.

Volford-Hull Zita

 „MTBK 2018 
ALSÓÖRS”

A ,,MA� R TÚDÖK BIZTÖN-
SA� GÖSAN KÖ� ZLEKEDNI 
2018” elnevezésű vetélke-
dősorozat ötödik helyi se-
lejtezője 2018. május 03-án 
9 órától az alsóörsi Endrődi 
Sándor Református A� ltalá-
nos Iskolában került meg-
rendezésre. 

A hosszú évek hagyomá-
nyainak megfelelően első-
segélynyújtás, kerékpáros 
ügyességi akadálypálya, 
kresz-toto versenyszámok-
ban mérték össze erejüket a 
versengő diákok.

A tanulók érdeklődéssel 
vetették bele magukat a fel-
adatok megoldásába, ki-ki 
feladatonként kisebb-na-

gyobb sikerrel, de a kisebb 
hibákat mindig feledtette a 
lelkes végrehajtás. Mindenki 
igyekezett kihozni magából 
a maximumot.

A nyári időben lelkesedés-
sel, jó hangulatban, holtver-
senyt is eredményező kiélezett 
versengés eredményeként az 

alsóörsi sulit Venczli Emese 
4. osztály, Rasch Vincent 4. 
osztály, Nagy Eszter 8. osztály, 
Papp Adrián 5. osztály össze-
tételű csapat képviseli a máju-
si járási döntőn.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó
Balatonfüred

Rendőrkapitányság
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A szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban 
történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

Az enyhébb tavaszi idő-
járás beköszöntével egyre 
többen választanak szabad-
téri programot és tevékeny-
séget, ennek során fokozot-
tabb figyelmet kell fordí�tani 
a szabadban keletkező tüzek 
megelőzésére.

A magyarországi tüzek 
jelentős százaléka emberi 
tevékenység következté-
ben keletkezik, ezért fontos, 
hogy mindenki megismer-
je és betartsa a szabadban 
történő tűzgyújtás alapvető 
szabályait. A tüzek keletke-
zéséhez és gyors terjedésé-
hez hozzájárulhat a száraz 
aljnövényzet, avar, és az erős 
szél is, amit a körültekintően 

végzett szabadban történő 
tűzgyújtás előtt figyelem-
be kell venni. A katasztró-
favédelmi szervek kiemelt 
feladatként kezelik a vege-
táció-tüzek megelőzését, az 
ezzel kapcsolatos figyelem-
felhí�vást, tájékoztatást.

A szabadban történő tűz-
gyújtás előí�rásait jogszabá-
lyok (törvény, kormány-, mi-
niszteri-, és önkormányzati 
rendeletek) rögzí�tik:

1.  A� ltalában tilos szabad-
téren égetni, kivéve, ha 
azt jogszabály külön 
megengedi.

2.    Belterületen csak abban 
az esetben lehet növényi 
(kerti) hulladékot éget-
ni, ha azt önkormányza-
ti rendelet megengedi.

3.   Előzetesen engedélyez-
tetni kell a tűzvédelmi 
hatósággal a külterüle-
ten lévő, lábon álló nö-
vényzet, tarló, illetve a 
növény termesztéssel 
összefüggésben keletke-
zett hulladék szabadtéri 
égetését (úgynevezett 
irányí�tott égetés). Külte-
rületen végzett 1-2 m2-
en történő növényi hulla-
dék égetés nem minősül 
irányí�tott égetésnek.

4.  Továbbra is megenge-
dett a kerti grillezés és 
a tűzön történő sütés-
főzés a tűz állandó fel-
ügyelete mellett.

5.  Tűzgyújtási tilalom ese-
tén az érintett területen 
akkor sem megenge-
dett a tűzgyújtás, ha azt 
egyébként más jogsza-
bály, vagy hatósági dön-
tés megengedi.

6.  A szabadtéri tűzgyúj-
tás feltételeit az Örszá-
gos Tűzvédelmi Sza-
bályzat tartalmazza 
(184-185. §, 187. §, 221-
230. §).

7.  Jogszabálytól eltérő 
vagy hatósági engedély 
hiányában végzett tűz-
gyújtási tevékenység 
tűzvédelmi bí�rságot 
vonhat maga után.

Amennyiben a tűzgyújtás 
a jogszabályok alapján meg-
engedett a következő alap-
vető szabályokat tartsuk be:

1.  A szabadban meggyúj-
tott tüzet soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül.

2.  Minden esetben gon-
doskodjunk megfelelő 
mennyiségű oltóanyag-
ról.

3.  Mindig legyen nálunk a 
tűz oltására alkalmas 
kézi szerszám.

4.  Csak akkora tüzet gyújt-
sunk, amekkorát folya-
matosan felügyeletünk 
alatt tudunk tartani, a 
szél ne tudjon izzó zsa-
rátnokokat elvinni.

5.  Tájékozódjunk a vár-
ható időjárásról, mert a 
szél kedvez a tűz gyors 
továbbterjedésének.

6.  Erdőben csak a kijelölt 
helyen gyújtsunk tüzet.

7.  A tüzet gondosan oltsuk 
el, használjunk vizet, ne-
hogy a szél esetleg visz-
szagyújtsa.

Tűzgyújtási tilalmat (fo-
kozottan tűzveszélyes idő-
szakot) a Nemzeti E� lelmi-
szerlánc Biztonsági Hivatal 
Erdészeti Igazgatóság a Bel-
ügyminisztérium Örszágos 
Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság egyetértésével ren-
delhet el

Tűzgyújtási tilalommal és 
erdőtüzekkel kapcsolatos 
további információkért ke-
resse fel a BM ÖKF (www.
kat asztrofavedleem.hu), 
illetve a NE� BIH EI oldalait 
(www.erdotuz.hu).

Így indul a nyár Lovason...
A hagyományos virágül-

tetésre idén is május elején 
került sor. A falu különböző 
pontjain található virágágyá-
sokban és buszmegállókban 
az ősszel ültetett árvácskák 
átadták helyüket a nyár vi-
rágainak: vinkák, kukacvi-
rágok, begóniák, muskát-
lik, bakopák, levendulák, 
kertigerberák szí�nesí�tik 
Lovas köztereit. A faluház, a 
játszótér, a Templomtér vi-
rágosládái, a falu központjá-
ban található oszlopok idén 
is megteltek muskátlikkal, 
bakopákkal. Az önkormány-
zat nevében köszönetemet 

szeretném kifejezni a nyug-
dí�jasklub elnökének (Dienes 

Károly), valamint a szorgos 
kezeknek, név szerint: Be-

reczki Lászlóné, Grüll József, 
Hudanik István, Jantó Márta, 
Kovácsné Balázs A� gnes, Krá-
nitz Istvánné, Lamperth La-
jos, Nagy Péter, Ö� ryné Balázs 
E� va, Pálffy Ilona, Sárdi Benő-
né, Sárdi Máté, Szabó Miklós-
né, Szőnyi Liza. Köszönettel 
tartozom Giez Csabának a 
kiváló minőségű fekete föl-
dért, valamint Volford-Hull 
Zitának, aki évek óta meg-
rendeli a virágokat, megszer-
vezi a virágosí�tás időpontját 
és tevékenyen részt vesz az 
ültetésben.

Ferenczy Gáborné polgár-
mester
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Pünkösdi Köszöntő
Pünkösdkor a keresztyén világ két-

szeresen is ünnepel. Ú� nnepli először 
is azt, hogy Jézus í�gérete beteljese-
dett és e mulandó világba kitöltetett 
a Szentlélek. A Szentlélekről kevesen 
tudják, hogy Jézus í�gérete szerint Ö�  
az a pártfogó a paraklétosz, akit Jé-
zus elküld az övéihez: „Ha szerettek 
engem, megtartjátok az én parancso-
lataimat, én pedig kérni fogom az 
Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, 
hogy veletek legyen mindörökké: az 
igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat 
meg (János ev. 17-14:15.) A Szentlélek 
által lesz valósággá Isten állandó, 
mindennapos jelenléte életünkben és 
világunkban. Jézus áldozócsütörtöki 
mennybemenetele után ez az í�géret 
lett valósággá Pünkösdkor, mikor Je-
ruzsálemben Péter apostol prédiká-
cióját követve 3000 ezer ember meg-
tért és megkeresztelkedett.

A másik, ami e ünnep kapcsán 
hálaadásra indí�t bennünket, en-
nek a csodának a gyümölcse: meg-

születetett az első keresztyén gyü-
lekezet. Pünkösdkor a Keresztyén 
Egyház születését ünnepeljük, és úgy 
gondolom, hogy ezt a mi időnkben 
fontos most kimondani. A keresztyén 
egyházat azok alkotják, akik Jézus 
Krisztusban felismerték az életük 
megváltásának lehetőségét, akik ké-
szek erről vallást tenni életükkel és 
szolgálataikkal. A keresztyénség ere-
je a pünkösdi csodában rejlik, amikor 
egy ember, egy közösség életében a 
Szentlélek által valóra válik Isten új-
játeremtő és megszentelő akarata. 
Ez nem külső erő, érdekek által válik 
valóra, hanem egy belső lelki egység 
által, amely egy Istent, egy értéket 
hisz és képvisel hitvallásszerűen az 
életében. Ezt hí�vjuk újjászületésnek 
és megszentelődésnek. Ezt a szolgála-
tot munkálja bennünk és közöttünk a 
Szentlélek 2000 éve óta.

Egy vers idézettel hadd kí�vánjak 
Mindenkinek áldott, a Szentlélek által 
megszentelt szép ünnepet!

Bódás János:
Imádság Szentlélekért 
Zúgó szél, mennyei vihar, 
jöjj a Lélek lángjaival! 
Isteni erő van tenálad, 
tégy vele most nagy, szép csodákat. 
Erőddel a szíveken zúgj át, 
és szellőztesd ki minden zugát, 
szellőztess ki országot, népet, 
az egész nagy földkerekséget. 
Söpörd el a bűnt, a gyanakvást 
s tedd, hogy végre szeressük egymást. 
Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 
csak nyomorult marad az ember. 
Rajtunk hatalmat Te vehetsz, 
újjá, tisztává Te tehetsz, 
s bevetheted a szíveket 
égi maggal, hogy szeretet, 
igazság, szépség dús virága 
illatozzon szét a világba.
Adja meg az E� lő Isten, hogy ez í�gy le-

gyen!
Alsóörs-Lovasi Református
Társegyházközség nevében:

Kálmán Csaba

Meghívó
Díjugrató és fogathajtó
nyilvános edzésre
Május 21-én (pünkösd hét-
főn) rendezzük Lovason a ha-
gyományos pünkösdi amatőr 
dí�jugrató és fogathajtó nyilvá-
nos edzésünket, amelyre ez-
úton is szeretnénk meghí�vni.

A verseny rendezője: Lo-
vas Egyesület Lovas
A verseny helyszíne: Lo-
vas község, lovas pálya

Program:
9.30 Póni díjugratás
7 db 50 cm-nél nem ma-
gasabb meredek akadály, 

egyszeri összevetéssel és 
időméréssel.

10.00 Kezdő díjugrató
7 db 80 cm-nél nem ma-
gasabb és nem szélesebb 
akadály, egy kettes ugrás-
sal, egyszeri összevetéssel 
és időméréssel.

Haladó díjugrató
9 db 100 cm-nél nem ma-
gasabb és nem szélesebb 
akadály, egy kettes ugrás-
sal, egyszeri összevetéssel 
és időméréssel.

14.00 Fogathajtás
Akadályhajtás, majd va-
dászhajtás: egyes és kettes 
fogatok jelentkezését vár-
juk a versenyre, de bemu-
tató jelleggel négyes foga-
tokat is szí�vesen látunk.

Jelentkezni a helyszí�nen, 
a választott program előtt 
legalább fél órával kell.

Részvétel feltételei:
A lovak rendelkezzenek ér-
vényes oltási igazolásokkal 
és vérvételi eredményekkel!

Díjugratásban: kobak és 
versenynek megfelelő öltö-
zet, a ló 4 évesnél idősebb 
legyen.
Fogathajtásban: verseny-
nek megfelelő öltözet, a ló 
3 évesnél idősebb legyen.

Részvételi díj: minden 
programon 2.500 Ft.
A rendezvényen résztve-
vők saját felelősségükre 
indulnak.

További információk: Kis 
A� ron, 06 20 777 4121
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Tíz éve működik Lovason
a Dubapp Varroda
Szabó Annamária női ruhakészítőnek ezáltal egy álma vált valóra
A közelmúltban tartottak 
divatbemutatót az alsóörsi 
Eötvös Károly Művelődési 
Házban. Tavalyelőtt a lovasi 
Dubapp Varroda már sikere-
sen bemutatkozott a telepü-
lésen. Márciusban a tavasz 
jegyében állították össze a 
kollekciójukat. Több mint 
kétszázan jelentek meg az 
eseményen. 
Szabó Annamária tulajdonos, 
főszervező 1993-ban végzett 
női ruhakészí�tőként. Idestova 
huszonöt éve dolgozik a szak-
májában. A méretes ruhaké-
szí�téstől, a modellezésen át, a 
minőség ellenőrzéséig megtaé-
nulta a divatszakma fortélyait. 
Munkája során több divatter-
vezővel is együtt dolgozott a 
Dunakanyarban és Budapes-
ten, tőlük sokat tanult. Igyek-
szik folyamatosan fejlődni, 
követni az aktuális trendeket. 
Munkája a hobbija és egyben 
a szerelme, nagyon szereti 
mindezt csinálni. –Kiskorom 

óta készítettem a babáknak ru-
hákat, már ekkor éreztem, hogy 
nekem ez lesz a hivatásom. 
Nyolcadikos voltam, amikor 
pályaválasztás előtt álltam, és 
jelentkeztem a Táncsics Mihály 
Szakmunkásképzőbe, mint var-
rónő és női ruhakészí�tő. Sajnos 
ennek a szakmának nincs 
kellő utánpótlásbázisa, nem is 
tudom mi lesz a jövőben. Férfi 

ruhakészí�tőként nincs külön 
végzettségem, de autodidakta 
módon ezt is megtanultam. 
Férfiruhákat készíteni úgy ér-
zem nehezebb, hiszen teljesen 
más a férfi anatómiája, mint a 
nőé. De aki a szakmát szereti, 
annak nem lehet akadály, hogy 
a zipzár melyik oldalra nézzen, 
fontos odafigyelni ilyenkor a 
gombolásra is, hiszen fordítva 

van – avat be a szakma rejtel-
meibe Panni, aki közben szor-
gosan dolgozik, jár a varrógép, 
szó szerint izzik a keze alatt a 
munka. Szerencsére sok meg-
rendelésük van, nem panasz-
kodik. Két alkalmazottjával 
egyelőre bí�rják mindezt. 
A Dubapp név 2004 óta létezik, 
de Lovason tí�z éve működik a 
varroda, mint mondta a kezdet 

nagyon nehéz volt, folyamato-
san bőví�tette a vállalkozását. 
A név az a „sappabadubapp” 
szavakból ered, melynek férje 
Úrvölgyi László volt a névadó-
ja, mondván ilyen biztos nincs 
a cégbí�róságon. Tevékenységi 
körük kiterjed a ruhajaví�tás-
tól a méretes ruhakészí�tésig. 
A varroda fő profilja a sportru-
házat, de utcai viseletet, alkal-

mi- és estélyi ruhákat szintén 
készí�tenek. Most épp egy cég-
től van megrendelésük mun-
karuhákra, igyekeznek minden 
igényt kielégí�teni. –Szívemhez 
nagyon közel áll a sportruhá-
zat készítés, de ez talán annak 
is betudható, hogy ezt viszony-
lag gyorsan el tudom készíteni, 
több darabot tudok „legyár-
tani” egy nap, ezért is lett ez a 

fő profilunk. Volt szerencsém 
többek között a RetroJeans di-
vatcégnél is találkozni sportos 
stílussal, ezért is kedveltem meg 
ennyire. Ugyanakkor szeretem 
a különleges estélyi vagy meny-
asszonyi ruhakészítést is, mert 
ez más területén jelent szépsé-
get és kihívást a szakmában.
Nagy örömére az alsóörsi di-
vatbemutatónak jó volt a vissz-
hangja. A rendezvény ötlete 
és inspirálója Kovácsné Kasza 
Katalin volt, aki nagyon sokat 
segí�tett Annamáriának. Mivel 
az esemény a Tavaszi varázs-
lat cí�met kapta, igyekeztek úgy 
berendezni a szí�npadot, hogy a 
nézők minél szí�nesebb, látvá-
nyosabb programot kapjanak. 
Egyben változtattak a két évvel 
ezelőtti divatbemutatóhoz ké-
pest, sokkal pörgősebb, gyor-
sabb volt az esemény. A ruhák, 
a szí�nek mind a tavaszi termé-
keket idézték. A lovasi varroda 
szeretne további divatbemuta-
tókat tartani, mert úgy érzik, 

erre a környéken nagy igény 
van. Igyekeznek minden évben 
valami újat produkálni, alkotni. 
Céljuk a folyamatos fejlődés, de 
mindezt szépen, apránként, 
ahogy eddig tették. Nagy örö-
me Panninak, hogy egyre job-
ban megismerik a varrodát a 
környéken, egyre többen jön-
nek hozzájuk, új és régi embe-
rek egyaránt. Szendi Péter

SZABÖ�  ANNAMA� RIA
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SZAÚER RÖ� ZSA

Huszonhárom éve védik a Balatont 
– Húsz csoportban többszázan 
dolgoznak a NABE tagjai
Beszélgetés Szauer Rózsával a Nők a Balatonért Egyesület 
elnökével

1995 januárjában Alsóör-
sön alapították meg a Nők 
a Balatonért Egyesületet. 
Céljuk, hogy a Balaton 
környezeti, természeti és 
kulturális értékeit meg-
őrizzék, védjék. Környe-
zettudatos magatartást 
alakítanak ki az itt élő, és 
a tavat szerető emberek-
ben. Elsősorban azokon a 
területeken, ahol a nők – 
sajátos szerepük révén – a 
legtöbbet tehetik: tájékoz-
tatók, akciók, programok 
szervezésével, és kapcso-
latok építésével a Balaton 
térségében, az országban, 
és a határokon túl.

Szauer Rózsa elnök szerint 
mozgalmasak voltak az el-
múlt hónapok. Elég, ha csak 
a Ví�z világnapjára, vagy a 
Föld napjára gondolunk, me-
lyeket, mint minden évben, 

most is méltóképpen ünne-
peltek. - Mi, akik itt élünk a tó 
partján, tudatában vagyunk 
annak, hogy életminősé-
günk és anyagi gyarapodá-
sunk függ attól, milyen lesz 
a Balaton 5-10 év, vagy egy 
emberöltő múlva. Jelenleg 18 
csoportban több száz taggal 
dolgozunk a tó körül, Bala-
tonkenesétől kezdve, Keszt-
helyen át Siófokig, sőt nagy 
örömünkre nemcsak a Bala-
ton-partján vagyunk jelen, 
hanem Budapesten is. Egye-
sületünk mottója: „Védjük 
együtt a Balatont” – kezdte 
a beszélgetést Szauer Rózsa, 
aki 2005 óta a civil szervezet 
elnöke. 

A Nők a Balatonért Egyesület 
a hagyományokhoz hí�ven, a 
Balaton megkoszorúzásával 
ünnepelte az idei Ví�z világ-
napot, március 22-25. között, 
tizenkilenc településen. Az 
idei Ví�z világnap nemzetközi 
szlogenje a „Védd természe-
tesen!” volt. A� rvizek, aszá-
lyok, ví�zszennyezés, mind 
károsí�tják a növényzetet, a 
talajt, a folyókat, a tavakat, 
ellenük kell fölvenni világmé-
retekben a küzdelmet. A Ba-
latonnál a problémák mások: 
a természetes partszakaszok 
jelentős csökkentése, a me-
der iszaposodása, új inváziós 
fajok megjelenése a tóban és 
a parton.

A világban a 48., Magyar-
országon a 28. alkalommal 
ünnepeltük április 22-én a 
Föld napját. Idén a zöldek 
nemzetközi közössége a mű-

anyagok használata elleni 
föllépést választotta. Az ün-
nep hí�vószava a „Műanyag-
mentes világot!” volt. Sajnos, 
van miből válogatni. Néhány 
sürgős környezetvédelmi 
teendő jelszava: Tégy a túl-
fogyasztás, az éghajlatválto-
zás ellen, zöldí�tsd környeze-
tedet, ültess fát, állí�tsd meg 
az inváziós fajok terjedését, 
közlekedj közösen, ne vásá-
rolj csomagoltat, válts kör-
nyezetbarát szerekre, fél-
kész, vagy kész helyett egyél 
friss hazait! 

A Nők a Balatonért Egyesü-
let a Balatont és környezetét 
fenyegető inváziós fajok be-
mutatására vándorkiállí�tást 
és előadássorozatot szer-
vezett, a Földművelésügyi 
Minisztérium Zöld Forrás 
pályázati program támoga-
tásával. Az ismeretterjesz-
tés célja az inváziós fajok 
elleni küzdelem elősegí�tése. 
Az első állomás Csopak volt, 
a vándorkiállí�tás innen in-
dult a körbe a balatoni tele-
pülésekre. 

- A rendezvényeket „Idegen-

honos inváziós fajok a Balaton 
térségében”címmel hirdettük 
meg. A biológiai sokféleség 
alkalmazkodás eredménye, 
az élőlények az evolúció so-
rán alkalmazkodnak a helyi 
feltételekhez. A fajok térbeli 
terjedése, a sokféleséget nem 
rontó természetes jelenség, 
ha az idegenhonos faj foko-
zatosan beépül az őshonos 
fajok közösségébe, és stabil 
részese lesz a táplálkozási 
hálózatnak. Néha mégis, hir-
telen, tömeges terjedésnek in-
dul egy-egy idegenhonos faj, 
és ezzel rövidebb-hosszabb 
időre felborítja az ökológiai 
egyensúlyt. Hosszabb távon 
ugyan kialakul majd egy új 
egyensúlyi helyzet, addigra 
azonban - az idegenhonos faj 
agresszív terjedése miatt - ki-
szorulhatnak és kihalhatnak 
az érintett területről az ős-
honos fajok. Az elmúlt évtize-
dekben jó néhány invázióval, 
és káros következményeikkel 
szembesülhettünk a Balaton 
partján is – foglalta össze a 
programsorozatot Szauer 
Rózsa.

Szendi Péter
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A szülőket köszöntötték az 
alsóörsi iskolások
Mészáros Károly iskolaigazgató méltatta a család fontosságát és 
szerepét napjainkban 

A településen már nagy 
hagyománya van, hogy má-
jusban az Endrődi Sándor 
Református Általános Is-
kola diákjai műsorral kö-
szöntik a szüleiket. Egy tűt 
sem lehetett leejteni a mű-
velődési házban, olyan so-
kan jöttek el az eseményre.
A szülőket, az iskola tanárait 
és diákjait Mészáros Károly 
igazgató köszöntötte. Beszé-
dében kiemelte, hogy a csa-
ládnak két fontos dolgot kell 
adnia a gyerekeknek. A biztos 
alapokat ahhoz, hogy bátran 
el lehessen rugaszkodni az 
élethez, és a biztos menedé-
ket, ahová baj esetén vissza 
lehet térni. –Amikor egy gyer-
mek példaképet választ, és 
azt mondja, ilyenné szeretnék 
válni, akkor az a szülő nagyon 
boldog, ha őrá esik gyerme-
ke választása. A szülői példa 
alapozza meg gyermekeink 
képességét arra, hogy boldog 
és elégedett felnőtté váljanak. 

Az a szülő lehet boldog, aki-
nek gyermeke helytáll, esetleg 
valamiben megelőzi, túlszár-
nyalja, többre viszi az életben. 
Szülőnek lenni az élet talán 
legnagyobb értelme. Fárasz-
tó, de csodálatos dolog. Tör-
ténelme során az emberiség 

sok mindent megpróbált, de 
a család intézményénél még 
tökéletesebbet nem tudott fel-
fedezni. A család az, amikor 
együtt van az édesanya, az 
édesapa és a gyermek. Az in-
tézményvezető hangsúlyozta 
még, hogy minden gyermek, 

minden szülő, minden em-
ber gyöngyszem egy gyöngy-
sorban, nekünk élőknek, je-
lenlévőknek, kötelességünk 
vigyázni erre. A határok 
kijelölése és ezen keretek 
fenntartása a szülők felada-
ta. A gyermek feladata pedig 
az, hogy ezeket megpróbálja 
átlépni, hogy kí�sérletezik ér-
zelmeivel és lehetőségeivel, 
miközben érzi azt is, hogy 
szülei tartják a kontrollt és 
nem engedik ki a kezükből a 
gyeplőt. 
Az igazgató megható szavai 
után az iskola valamennyi 
tanulója fellépett, és mű-
sorral kedveskedett a szü-
leiknek. Voltak megható és 
humoros pillanatok, jelene-
tek. A legvégén az Endrődi 
Sándor Református A� ltalá-
nos Iskola énekkara lépett 
fel, és előadta az Anya cí�mű 
dalt. Az édesanyák és az 
édesapák könnyeikkel küsz-
ködve, vastapssal hálálták 
meg a gyerekek szí�nvonalas 
műsorát, előadását.

Szendi Péter



9Lovasi Hírek

XX. Lovasi Napok   
2018. június 29 - 30.  

  
Helyszínek:  

Lovasi Millenniumi Park és Lovasi Nagy Gyula Galéria 

Június 29. (péntek) 

9.00 óra:    Bográcsban főtt és tárcsán sült ételek versenye a Millenniumi Parkban.  
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  

Június 30. (szombat) 

18.00 óra:   Tallós Ilona festőművész kiállítása a Nagy Gyula Galériában  

19.00 óra:   Bonita Sporttánc Egyesület fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán   

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

20.00 óra:   Kovács Kati 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:   Pápai Lovasiskola középkori lovagitorna bemutatója a lovas akadálypályán  

17.30-19.30 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   

17.30 óra:  Alsóörs Sirály Népdalkör fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

18:00 óra:  Dávid Roland Trió fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

19.00 óra:   Hatás Andrea és Szeles József fellépése a nagyszínpadon, operett- és örökzöld 
slágerek  

20.00 óra:   GRÁCIÁK fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán   

21.00 óra:   Utcabál a Jolly Joker zenekarral a nagyszínpadon  

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
Szervező: Lovas Község Önkormányzata 

Kapcsolattartó: Volford-Hull Zita 20-323-9797 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 

Alsóörs Község 
Önkormányzata 


