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Pünkösdi díjugrató
és fogathajtás

Május 21-én, pünkösdhétfőn 18. alkalommal rendezte
meg a Lovas Egyesület Lovas
hagyományos díjugrató és
fogathajtó nyilvános edzését.
Az előző napok esőzései ellenére a pálya kiváló állapotban volt, és a verseny napján
már nekünk kedvezett az
időjárás.A szokásokhoz hí�ven
délelőtt került megrendezésre
a dí�jugratás három versenyszáma. Póni dí�jugratásra sajnos
csak egy résztvevő nevezett,
Bányai Maja, Márvány nevű
pónijával, a felsőörsi ElDobogó
Lovasiskolából, aki verőhiba
nélkül teljesí�tette a számára
kijelölt nyolc akadályból álló
pályát.
Nagylovaknál kezdő kategóriában, - ahol 80-90 centiméter

magasak az akadályok - már
bőven volt jelentkező. Többnyire fiatal lovasok, fiatal lovakkal,
akik életükben először próbálták ki magukat, versenynek
megfelelő körülmények között,
hogy később egy megyei vagy
regionális bajnokságon már bátrabban és tapasztaltabban álljanak rajthoz. Hibátlanul csak a
két rutinosabb versenyzőnek sikerült lovagolnia, í�gy összevetés
után Frank Kusinger, Lucy nevű
lovával a Sóshegyi Lovasklubból
szerezte meg az első helyet,
Kovács Kata és Samira előtt,
akik a Magyar Póniklub szí�neit
képviselték. Harmadik helyen
végzett, egy verőhibával Bányai
Maja, Murphy nevű lovával. Szeretném még kiemelni Lepsényi
Dorkát, az alsóörsi Vida Tanya

versenyzőjét, aki bár alapidő
túllépésért kapott hibapontjaival a negyedik helyen végzett,
de a legszebb stí�lusú lovaglást
egyértelműen tőle láthattuk.
Haladó dí�jugratásban, ahol
már 100-110 centiméter magas
akadályokat épí�tettünk, Kovács
Kata és Samira visszavágott
Frank Kusingernek, hisz kevesebb hibát vétve megszerezte
az első helyért járó dí�jat.
A délutáni programban fogathajtáson belül akadályhajtásban 10, vadászhajtásban
8 kettesfogat indult. Akadályhajtásban a viszonylag nehéz
pályán mindenki hibátlan hajtásra törekedett, í�gy a lassabb
tempó miatt sokan az alapidő
túllépésért kaptak hibapontokat. Nyugodt, ám lendüle-

nagyérdeműt, az este pedig
utcabállal zárul.
Másnap a kulináris élvezeteknek is lehet majd
hódolni. Idén először, bográcsban főtt és tárcsán sült
ételek versengenek, korábban pörköltfőző verseny
volt. Délelőtt népi játékok,
arcfestés és légvár várja a
kicsiket és a nagyokat egyaránt, miközben a környék
polgármesterei és alpolgármesterei izgatottan várják
a megmérettetést. –Hatodik
alkalommal rendezzük meg
a lovas akadálypályán a fogathajtó versenyt. Ez az esemény kuriózumnak számít az
országban, hiszen nincs tudomásunk arról, hogy bárhol is
felülnének a bakra a települések vezetői. A címvédés eddig

senkinek sem sikerült, kíváncsian várjuk, hogy Czeglédy
Ákos Paloznak polgármestere
vajon
győzedelmeskedik-e.
Idén is elsajátíthatják a gyerekek és a felnőttek a kovácsés fazekasmesterség alapjait,
valamint a nemezelést. Lesz
póni lovaglás és a Nők a Balatonért Egyesület jóvoltából,
környezetvédelmi
társasjáték, Balaton játszóház és
környezeti tanácsadás. Nem
mellesleg igyekeztünk olyan
árusokat meghívni, akik értéket képviselnek – tájékoztatja
lapunkat Ferenczy Gáborné
polgármester.
A Pápai Lovasiskola középkori lovagitorna lovasbemutatója után a nagyszí�npadon
folytatódnak az események.
Fellép az Alsóörsi Sirály

tes hajtással Jánni Levente
Szabadságpusztáról szerezte
meg az első helyet, Homoki
László nemesvámosi és Koch
László balatonfüredi versenyzőket megelőzve. Vadászhajtásban, ahol a fogat gyorsaságának
van nagyobb szerepe, szintén
Jánni Levente diadalmaskodott.
A második helyre itt is Homoki
László került, minimális különbséggel megelőzve Prém Péter úrkúti hajtót.
A következő lovas rendezvényünk a falunapok keretein
belül megrendezett polgármesterek és alpolgármesterek
fogathajtó versenye lesz, június
30-án szombaton, melyre szeretettel várunk minden kedves
lókedvelő érdeklődőt.
Kis Áron

Ismét megrendezik a polgármesterek fogathajtó versenyét
– jubilál a Lovasi Napok

Huszadik alkalommal
rendezik meg Lovason a
falunapokat. Lesznek lovas- és gyerekprogramok,
valamint
könnyűzenei
koncertek.
Június 29-én kezdődnek
a Lovasi Napok. A szervezők igyekeztek valamennyi
korosztályt megszólí�t ani.
Mint minden évben, idén
is a Nagy Gyula Galériában
kezdődik a programsorozat, ahol Tallós Ilona festőművész kiállí�t ását tekinthetik meg az érdeklődők. Este
hét órától a Millenniumi
Park ad otthont a további
eseményeknek. Az ünnepélyes megnyitó előtt a Bonita Sporttánc Egyesület
műsora lesz látható, majd
Kovács Kati szórakoztatja a

Ferenczy Gáborné
polgármester

Népdalkör, a Dávid Roland
Trió, Hatás Andrea és Szeles
József szí�nművészek, akik
musical, operett és könnyűzenei slágereket adnak elő. A
Grácia hegedűtrió fellépése
után a falunapok a Jolly Joker
zenekarral fejeződik be.
Szendi Péter
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A Balaton Riviéra arcai:

Bor és levendula

Jakab Ernő és felesége

Levendulanyí�lás
idején,
június közepén leí�rhatatlan szépség tárul az ember
elé a lovasi Kishegyen, a
Levendula Pincészet birtokán. Illatfelhőben úszik és
lilába borul a táj. Egyébként
is egész évben gyönyörű itt
fent Lovas és Felsőörs határában. Alattunk a környék
falvai, szinte az egész Balaton, jobbra ellátni a tihanyi
apátságig, átellenben pedig
a fehér vitorlás hajókon túl a
sasszeműek látni vélik a délpart templomtornyait, amelyek visszaverik a napfényt a
szőlőszemekre.
Az egyik legszebb panorámájú pincészet ez. Amikor
az ember leül a teraszra Jakab Ernő borász szí�ves kí�nálására egy pohár rozéval,
csak bámulja a tavat meg a
kiváló vörös-agyagos talajon fejlődő szőlőtőkéket: ez
olaszrizling, az ott chardonnayt, juhfark, amaz a cabernet sauvignon. Minden csendes és nyugodt, mosolygós
és harmonikus.
Aki itt, a Balaton fölött egy-

szer megkóstolja a Levendula Pincészet borait, a hegyközségi versenyt sorra nyerő
Faramucit, vagy a balatonfüredi borverseny győztest, a
Bí�bort, vagy a 2017-es Bella
Rosát, az hamarabb felejti el
a Louvre valamelyik képét,
mint ezt az élményt!
Igen, jó évjárat volt a tavalyi, jó lesz a legfontosabb
borok között számon tartani 2017-et. Jakab Ernő itt
tanulta meg a borászatot,
ezen a kishegyi birtokon.
2004-ben OKJ-s tanfolyamot
is végzett Balatonfüreden és
azt mondja, rengeteg fontos
dolgot hallott nem csak a tanároktól, hanem a csoporttársaitól, akik már régóta
borászkodtak a környéken,
csak nem volt papí�rjuk róla.
Barátsággá fejlődött a tanfolyamtársak élete, azóta is
minden évben találkoznak.
Jó nemzedék ez, Jakab Ernő
is minden évben az asztalra
teheti a maga érmeit. S mivel maximalista, mindig még
jobbra törekszik.
Két évtizeddel ezelőtt
nem gondolták volna a feleségével, hogy Kolozsvárt
és a nagyvilágot felcserélik
a Balaton-felvidékre. De í�gy
hozta az élet és nem bánták
meg. Bár nagyon sok a munka a 3,5 hektár szőlővel, de
amit csak lehet, gépesí�tenek,
a kis traktor folyamatosan
dolgozik. A szőlőt és a levendulát is ők telepí�tették ide.
Először nem is gondoltak
borra, úgy képzelték, majd

HIRDESSEN A LOVAS HÍREKBEN!
1/8 oldal 600 Ft
1/2 oldal 2000 Ft

1/4 oldal 1100 Ft
egész oldal 4000
Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.: 06/87-575-083
Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

értékesí�tik a szőlőt, de aztán beleszerettek a bor tudományába és szárnyakat
kaptak, amikor első dí�jat
nyert 2005-ben a Levendula
Pincészet Juhfarkja.
Amikor megépült a nagy
pincéjük, amit lassan kezdenek kinőni, akkor jutott
eszükbe, hogy levendula
bokrokkal fedjék be, mert
ezeket egy évben csak egyszer kell nyí�rni, nem úgy
mint a füvet, és ez valamelyest hőszigetel is, meg
hasznot is hoz, hiszen a
párlata, a levendulaolaj
értékesí�thető.
Körülbelül
4000 levendulatőből áll
az ültetvény szétszórva a
területen, a ház körül, a pince
tetején, a domboldalban.
A Levendula Pincészet
tagja a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületnek. Jakab
Ernő ezt több szempontból
is hasznosnak tartja. Az alsóörsi Tourinform és a cso-

paki információs irodában
is több törzsvásárlója van
a boraiknak. S amikor meghallják, hogy a pincészetben
folyó bort is értékesí�tenek,
nem csak palackozottat, meg
egyébként is szeretnék látni
a helyet, ahol ez a gyönyörűség megterem, elhatározzák,
hogy felkeresik. Ami bár elsőre nem tűnik egyszerűnek,
egyáltalán nem bonyolult.
Ideí�rjuk az elérhetőségeket:
A lovasi Kishegy tetején nádtetős ház levendulabokrokkal körbevéve.
GPS
koordináták:
É� :
46,99868, K: 17,9564. Gyalog: Lovasról a templom
mellett a Kishegyi úton fel
a nádfedeles ház irányába,
kb. 20 perc kényelmes séta.
Gépkocsival Felsőőrsig, a
Balaton irányából jőve a faluban balra fordulva, a falun
kí�vül kell menni, ki van táblázva!
Bartuc Gabriella

A Levendula Pincészet
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Vidéki
színeim
Szilvássy Katalin festményeiben a harmóniára való törekvés,
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mint mozgatóerő van jelen

A Lovas Kikötőben
számtalan
előadás,
koncert, fotókiállítás
volt, de még festményeket nem állítottak ki a mediterrán
jellegű
kávézóban.
Most erre is sor került. A közelmúltban
Szilvássy Katalin festőművész
olajfestményeit tekinthették
meg az érdeklődők.

Szilvássy
Katalin
2011-ben kezdett el
festeni. Mint mondta
mindig is késztetést érzett erre, eleinte rajzolt,
majd egy jó barátjának
köszönhetően, a Kádár
Tibor festőművész alkotói körébe lépett be
Csopakra,
amelynek
három évig aktí�v tagja
volt. Kezdetben pasztell képeket festett, ma
már viszont az olajfestészetben tud legjobban kibontakozni.

– Mai kiállításának
címe: Vidéki színeim.
De a mondanivaló közel
sem ilyen egyszerűen
leírható. A lényeg a színeimen van. Nem a táj
a lényeg Katalin képein, nem a vidék, hanem
ez az egy szó: színeim.
Hogy Kati színei, belső
világa jelenik meg a képeken, teljesen mindegy,
hogy milyen téma által
van
kibontakoztatva.
A téma csak egy eszköz
arra, hogy önmagát általa kivetítse a vászonra. Nem a vidéki táj
bemutatásáról szólnak
a képek, hanem a tájat felhasználva, a saját
színeinek, azaz a saját
lélekpillanatainak rögzítéséről – kezdte a kiállí�tást megnyitni TévaldCsizmadia Krisztina,
aki szintén fest és verseket is í�r. Utóbbiból
egyel megörvendeztette a közönséget.

Szilvássy Katalin festményeiben a harmóniára való törekvés, mint
mozgatóerő van jelen.
Ha a való életben nem
is alakul minden harmonikusan, a vásznon,
faroston szeretné Katalin megélni, ábrázolni, a
harmónia érzését. Mindig olyan témát választ,
ami nyugalmat hordoz,
mosolyt csal az ember
arcára. Á� ltalában kettő
van mindenből: két galamb, két macska ös�-

szebújva, két lány szalad a tengerparton, két
csónak pihen a ví�zen,
kettő kacsa repül ki a
nádasból – folytatta tovább Tévald-Csizmadia
Krisztina.
A megnyitó után
Nesztinger
Kornél
klasszikus
gitárjátékát hallgathatták az
érdeklődők, miközben
gyönyörködtek festményekben. A tárlat július
2-ig tekinthető meg.
Szendi Péter
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A mentőmellény használata
életet menthet
Hasznos tanácsok, hogy mit tegyünk,
és ne tegyünk a vízben

Az elmúlt év nyarán
drasztikusan megnőtt a
halálesetek száma a Balatonban. A 2017-es év negatív rekordnak számított,
az utóbbi tíz évben tavaly
haltak meg a legtöbben.
Tar Mihály, a Vízimentők
Magyarországi Szakszolgálatának szóvivője szerint mindez elkerülhető lenne, ha az emberek
jobban odafigyelnének és
óvatosabbak lennének.
– A víz egy nagyon kellemes közeg, nem félni kell
tőle, hanem tisztelni. Ha
valaki tudja a szabályait,
ismeri annak veszélyeit, és
saját képességeivel tisztában van, akkor nem hiszem,
hogy veszélybe kerülhet
strandolás közben. Eltekintve azon betegségektől,
szervi problémáktól, amiről
nem tud és az a Balatonban
jön ki. Ha valaki tudja, hogy
nem tud úszni, akkor ne
ugorjon a több mint két méteres vízbe a ví� z i bicikliről,
mert nem fogja tudni megoldani a problémát – kezdi
a beszélgetést Tar Mihály,
aki szerint, ha egy kicsit is
figyelemmel kí� sérjük a hí� radásokat, akarva-akaratlanul hallhatjuk, hogy milyen
sok áldozatot szednek hazai vizeink. A ví� z imentők
számtalan alkalommal foglalkoztak és foglalkoznak
a megelőzéssel, ám erőfeszí�t éseik ellenére újra és
újra bekövetkezik egy-egy
tragédia.
Tar Mihály egy nagyon
fontos eszközre hí�v ja fel a
figyelmünket, ez pedig a
mentőmellény
használata, amely életet menthet.

Mindezt nem kell szégyellni, fel kell venni, be kell
csatolni, és í�g y közlekedni
a ví� zi biciklivel vagy akár
horgászni a csónakban. A
jogszabályok ugyan ennek
a felhúzását nem teszik
kötelezővé, de többször
bebizonyosodott, ha valaki
használja, akkor fenn marad a ví� zen, nem fullad bele.
Célszerű figyelni a vihar előrejelzéseket is. Manapság az okostelefonok
világában le lehet tölteni
olyan applikációt, amely
előre jelzi a vihart. Tavaly nagy visszhangot
váltott ki Bagyó Sándor a
Ví� z imentők Magyarországi
Szakszolgálatának elnökének Facebook bejegyzése,
amikor kitett egy szonár
(ultrahangos kereső) képet, amelyen egy élettelen
test volt. Ezt látjuk, amikor
a feltételezett eltűnés helyszí� nén keressük az eltűnt
személyt. Itt már nincs
esélyünk az újraélesztésre
sem. Hazai vizeink többségében nem lehet szabad
szemmel látni a ví� z alatt.
Ezért akik elmerülnek,
nem láthatóak, a segí�t ségükre érkezők nem látják,
hol vannak, í�g y az esetek
nagy többségében már

nincs esélyük a túlélésre.
Jobb esetben a holttestüket
néhány óra alatt ultrahangos szonárral megtalálják,
de van, akiket csak napok
után vet ki magából a ví� z .
Tar Mihály végül elmond
néhány jó tanácsot, a teljesség igénye nélkül:
• Ne fürödjünk teli gyomorral, étkezés után
minimum egy órát,
de inkább kettőt várjunk, mielőtt ví� zbe megyünk.
• Soha ne ugorjunk felhevült testtel a ví� zbe,
hűtsük le magunkat
előtte, elsősorban az
arc, a tarkó és a szí�v tájékát.
• Ha fázunk, azonnal jöjjünk ki a ví� zből!
• Soha ne ússzunk egyedül, társnak lehetőleg
úszni tudó felnőttet
válasszunk, lehetőleg a
parttal párhuzamosan
haladva, partközelben
tegyük mindezt.
• Figyeljük a strand területét határoló bójasort
és a tájékoztató táblákat.
• Ne fürödjünk alkoholos
állapotban vagy egyéb
tudatmódosí�t ó szer hatása alatt.

• I smeretlen helyen soha
ne ugorjunk a ví� zbe, sekély ví� z esetén gerinc,
nyaki-gerinc sérülést
szenvedhetünk, aminek a következménye
maradandó egészségkárosodás vagy halál is
lehet. Ha a ví� z hirtelen
mélyül, és nem rendelkezünk biztos úszástudással, ví� zbe is fulladhatunk.
•U
 grálni csak a kijelölt
helyen szabad, megfelelő ví� z mélység és mederviszonyok esetén.
•H
 a az örvény ne adj
Isten lehúz, akkor
ne kapálózzunk. Vegyünk egy nagy levegőt és hagyjuk, hogy
az örvény levigyen a
mederfenékre, onnan
oldalirányban
elrugaszkodva tudunk belőle kiúszni.
•V
 ihar idején a fürdőzés életveszélyes. Ha
működik a viharjelző rendszer (Balaton,
Fertő-tő, Velencei-tó),
kövessük figyelemmel
annak figyelmeztetéseit.
•G
 umicsónak, gumimatrac és egyéb felfújható
fürdőeszköz használata közben, elsodródás
esetén nem szabad azt
elhagyni, bele kell kapaszkodni. Ha a szél és
hullámzás
elsodorta
a felfújható fürdőeszközt, nem szabad utána
menni, a legrövidebb
úton a partközelbe,
partra kell menni.
Szendi Péter
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Isten áldja hőseink emlékét!

Polgármester
Asszony,
Nagytiszteletű Ú� r!
Megemlékező Honfitársam!

2018. november 11-én
lesz 100 éve, hogy Franciaországban a Compiégne-i
erdőben, egy vasúti kocsiban Németország aláí�r ta a
rendkí�v ül megalázó fegyverszüneti egyezményt, s
ezzel a jogi aktussal véget
ért az I. világháború. A történelem azonban igazolta,
hogy ez a kényszerű konvenció, valamint az 1919ben és 1920-ban a vesztes
központi hatalmakra kényszerí�tett Párizs környéki
béke-diktátumok képezték
a II. világháború kitörésének indokát, jogi és erkölcsi alapját. Az első világháborút lezáró területrabló
diktátumokkal – köztük a
Magyar Királyság területének 72 %-át, lakosságának
64%-át idegen impérium
alá kényszerí�tő trianoni
békeparanccsal – gyakorlatilag megalapozták a II. világégést.
Lovas község mindkét
vérzivatarban jelentős áldozatokat hozott, május
utolsó vasárnapján ezekre
a hőseinkre, nagyapáinkra,
dédapáinkra, ükapáinkra,
lovasi elődeinkre emlékezünk. A kommunista dikta-

túra időszakában tiszteletüket és emlékezetüket javarészt az érintett családok
tartották fenn, hiszen 1945
után az internacionalizmus
lelketlen kiszolgálói bűnnek tartották a magyarságért vállalt áldozatok előtti
tiszteletadást. Az 1924 óta
jogszabályban rögzí�tett Magyar Hősök Emlékünnepét
megszüntették,
helyette
1950-től május utolsó vasárnapját gyermeknappá
nyilvání�tották. A baloldali rezsim 1990-es bukása
után már sza-badon megemlékezhettünk az életüket
áldozó hőseinkről, de emlékük méltóságát csak 2001ban adták vissza „A magyar
hősök emlékének megörökí�téséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről” szóló
LXIII. törvénnyel.
Az I. világháború vége után
10 évvel Lovas polgárságában már felmerült az emlékjel állí�tásának gondolata, de
számos érintett család még
bí�zott abban, hogy eltűnt szerettük hazakerül. Több éves
előkészület és adakozás után
aztán 1935-ben Hősök Napján felavatták a ma is álló I.
világháborús emlékművet.
Csaknem 60 évvel később,
1994-ben avattuk a II. világháború lovasi hőseinek és áldozatainak emlékhelyét, melyet szintén közadakozásból

és az Ö� nkormányzat támogatásából állí�tott Lovas község
polgársága. Külön meg kell
emlí�teni akkori elöljárónk
Bácsi Imre polgármester úr
támogató jó szándékát, akinek 1993 őszén nyújtott be
kérelmet É� desanyám azzal,
hogy a környező településekhez hasonlóan végre Lovason
is legyen kegyeleti emlékhelye a sokszor ismeretlen helyen nyugvó szeretteinknek.
Köszönetet érdemel az akkori Képviselőtestület is, akik
szintén támogatták e nemes
ügyet.
Nem volt ez mindig í�g y
Lovason sem. Emlékszem
1987, vagy 88’ május 1-én –
amikor a rezsim szekértolói
még egymást tiporták a vörös zászlós felvonulásokon ifjú gimnazistaként nekiálltam kitisztí�t ani a I. világháborús emlékmű elhanyagolt
környezetét. Sokan értetlenséggel fogadták, de voltunk mégis, akik a tettekből
is megértettük egymást.
Tóthné Vali néni és Nemesné Vilma néni először limonádét és süteményt hoztak,
majd kapával és virágpalántákkal csatlakoztak a
munkához. Sokat meséltek
a régi Hősök Napja rendezvényeiről, a Leventékről, a
kommunizmus előtti békebeli szép évekről.
A 2000. millenniumi évben ezért is jelentett nagy
erkölcsi elégtételt számos
lovasi családnak, köztük nekünk is, hogy Kemenes Dénes polgármester úr támogatta í�rásos kezdeményezésemet és Lovas Község
Ö� nkormányzata a hadszí�ntereken és a nemzet szabadságáért ví�vott harcokban a
nemzeti érzésnek tanúbizonyságot adó küzdelmekért, magyar népünkkel
szemben tanúsí�tott őszinte, áldozatos helytállásáért
az 1848-as szabadságharc,
valamint az I. és II. világháború lovasi hőseinek posztumusz dí�szpolgári cí�met
adományozott.
Lovason számosan va-

gyunk leszármazottak, akik
ma is keressük szeretteink
végső nyughelyét. A Gulág
Emlékév zárásaként 2017.
február 25-től, a Kommunista Diktatúrák Á� ldozatainak Emléknapjától tették
elérhetővé 66.281 szovjet
hadifogságban
meghalt
magyar katona és internált
adatait, melyeket néhány
éve adtak át a magyar hatóságoknak az addig szigorúan titkosként kezelt orosz
levéltárakból.
Az 1943-as sztarioszkoli
áttörésnél eltűnt nagyapám Holczhauser János
után kutatva eredménytelennek bizonyult a nagyon
jól szerkesztett adatbázis
áttekintése, viszont Lovas
községből egy család legalább megtalálhatta lelki
békéjét. A II. világháború
befejeződése után 72 évvel Simon László és Simon
Géza végre megbizonyosodhattak évtizedekig hazavárt nagybátyjuk, Fejes
Gyula sorsáról.
Fejes Gyula 1918-ban született Lovason, 1945.január
17-én a Budapest körüli harcokban esett az ellenséges
szovjet erők hadifogságába.
A m.kir. szakaszvezetőt sok
százezer magyar honfitársával együtt a megszállók
a Szovjetunióba hurcolták,
ő a jelenleg Ukrajnához tartozó Golubovka/Kagyijevka
bánya kényszermunkatáborába került. A feljegyzések
szerint 1946.október 20-án,
alig 28 évesen adta vissza
lelkét Teremetőjének, majd
a helyi hadifogoly temető
38. parcellájának 6. sí�r jában
helyezték örök nyugalomra.
Fejes Gyula sorsáról halála után több mint hét évtizeddel nyert bizonyosságot
családja. Ez hitet ad nekünk
is, akik tovább keressük
őseinket, hogy a remény sohasem múlhat el. Sohasem.
Isten áldja hőseink emlékét!
vitéz Pintér Kornél
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Május 27-én reggel 9
órakor az I. világháborús
emlékműnél elénekeltük a
Himnuszt, majd Pintér Zselyke Ida Blaskó Mária: Ima
a hősökért cí�mű versét szavalta el. Az önkormányzat
nevében Ferenczy Gáborné
és Volford Hull Zita, a Mag�
yar Vidék Országos 56-os

Hősök Napja

Szervezet nevében vitéz
Pintér Kornél koszorúzott
és virágot helyezett el
dédapja (Nagy István) emlékére, Boa Dóra és ifjabb
Boa Attila.
Ezután átsétáltunk a
a Templom térre a II.
világháborús emlékműhöz.
Itt vitéz Pintér Kornél, a

Magyar Vidék Országos
56-os Szervezet országos
elnöke, Holczhauser János
unokája mondott emlékbeszédet.
Pintér
Huba
Csanád egy Ismeretlen szerző: Lágerballada - Szolyva
1944 cí�mű versét adta elő.
A megható szavalat után az
önkormányzat nevében Fer�-

Lovasi Hírek

enczy Gáborné és Volford
Hull Zita, a Magyar Vidék
Országos 56-os Szervezet
nevében vitéz Pintér Kornél,
a Simon család nevében
pedig Simon László helyezte el az emlékezés koszorúját. Az ünnepség a Szózat
eléneklésével ért véget.
Volford-Hull Zita

A nyár veszélyei
– hasznos orvosi tanácsok

Itt a nyár, az üdülőszezon, gyönyörűen
süt a nap, csodálatos
a Balaton, szép zöldek
az erdők, lehet fürödni, vitorlázni, kirándulni, kerékpározni!
Nem árt viszont előtte elgondolkodni: hogyan érezhetjük jól
magunkat
anélkül,
hogy bajba kerülnénk?
Kerüljük a napozást, strandolást a déli
órákban, vagy minél
gyakrabban húzódjunk
árnyékba, ahol nem
vagyunk kitéve a megnövekedett ultraviola
sugárzásnak. Használjunk magas faktorszámú napozókrémeket,
különösen, ha először
tartózkodunk
hos�-

szabb ideig napon. Ne
ugorjunk
felhevült
testtel a ví� zbe, bármennyire is meleg már,
a hőmérsékletkülönbség a testünk és a ví� z
között még í�g y is okozhat bajt.
Kánikulában
különösen figyeljünk a kisgyermekekre, csecsemőkre, még árnyékban
is, az ő hőszabályozásuk még fejletlen,
veszélyérzetük nincs,
sokkal
hamarabb,
könnyebben
leégnek
vagy túlhevülnek, ami
nagyon veszélyes lehet.
Ne fogyasszunk alkoholt úszás, vagy egyéb
ví� z i sport űzése előtt,
sem közben. Fokozottan kell figyelnünk a
folyadékbevitelre, de
az ne alkohol legyen.

Különösen figyeljenek
ezekre a dolgokra a
keringési betegségben
szenvedők. A megfelelő
folyadékbevitel különösen idősek és gyermekek esetében fontos.
Erdei kirándulások
során most már mindennapos a kullancsveszély, de már az erdőbe sem kell menni,
elég a kiskertben eltölteni kis időt, hogy
összeszedjünk párat.
Kétségbeesni nem kell,
amint
észrevettük,
azonnal próbáljuk egy
mozdulattal, vagy körömmel, vagy csipes�szel eltávolí�t ani, ami
esetleg
bennszakad,
az már nem fertőz. A
csí�pés helyét figyelni
kell, ha 14 napon belül
nem múlik el teljesen

a bőrpí� r, vagy átmeneti javulás után újra
megjelenik,
azonnal
forduljunk orvoshoz.
Ajánlott a védőoltás
felvétele azoknak, akik
sokat tartózkodnak erdőben, bozótos helyen.
Használjunk kullancsriasztó kenőcsöt vagy
sprayt, ha ilyen helyre
megyünk. Fontos minden sportnál, egyéb
időtöltésnél a megfelelő ruházat, szükség
szerint védőeszközök
használata, ne feledkezzünk meg ezekről.
A nyár az üdülés, a kikapcsolódás időszaka,
ne rontsuk el saját felelőtlenségünkkel.
Jó pihenést kí�v ánok
mindenkinek!
dr. Bardóczi Miklós
háziorvos

Lovasi Hírek

A szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban
történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

Az enyhébb tavaszi
időjárás beköszöntével
egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet,
ennek során fokozottabb
figyelmet kell fordí�tani a
szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A magyarországi tüzek jelentős százaléka
emberi
tevékenység
következtében keletkezik, ezért fontos, hogy
mindenki megismerje
és betartsa a szabadban
történő tűzgyújtás alapvető szabályait. A tüzek
keletkezéséhez és gyors
terjedéséhez hozzájárulhat a száraz aljnövényzet, avar, és az erős szél
is, amit a körültekintően végzett szabadban
történő tűzgyújtás előtt
figyelembe kell venni.
A katasztrófavédelmi
szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetációtüzek megelőzését, az
ezzel kapcsolatos figyelemfelhí�vást, tájékoztatást.
A szabadban történő
tűzgyújtás
előí�rásait
jogszabályok (törvény,

kormány-, miniszteri-,
és önkormányzati rendeletek) rögzí�tik:
1. Á� ltalában tilos szabadtéren
égetni,
kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi.
2. Belterületen csak
abban az esetben lehet növényi (kerti)
hulladékot égetni,
ha azt önkormányzati rendelet megengedi.
3.E
 lőzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal
a külterületen lévő,
lábon álló növényzet, tarló, illetve a
növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék
szabadtéri égetését
(úgynevezett irányí�tott égetés). Külterületen végzett 1-2 m2en történő növényi
hulladék égetés nem
minősül irányí�tott
égetésnek.
4. Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz
állandó felügyelete
mellett.
5. Tűzgyújtási
tilalom esetén az érintett területen akkor
sem megengedett a
tűzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi.
6. A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az

Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §,
187. §, 221-230. §).
7. Jogszabálytól eltérő
vagy hatósági engedély
hiányában
végzett tűzgyújtási
tevékenység tűzvédelmi bí�rságot vonhat maga után.

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok
alapján megengedett a
következő alapvető szabályokat tartsuk be:
1. A
 szabadban meggyújtott tüzet soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül.
2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására
alkalmas kézi szerszám.
4. Csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél
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ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
5. Tájékozódjunk
a
várható 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, nehogy a szél
esetleg visszagyújtsa.
Tűzgyújtási tilalmat
(fokozottan tűzveszélyes időszakot) a Nemzeti É� lelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság a Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével rendelhet el
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel
kapcsolatos
további
információkért keresse fel a BM OKF (www.
katasztrofavedleem.hu),
illetve a NÉ� BIH EI oldalait (www.erdotuz.hu).
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Tizenöt éves lett a Sarok Borozó

– július elejétől várják a vendégeket, csoportokat
Az ember abból tudja leginkább lemérni, hogy repül az idő, amikor ránéz a
gyerekeire, és azok épp a fejükre nőnek.
Mondjuk nálam ez nem nehéz, mert
sosem voltam egy kosárlabdázó alkat.
Vagy amikor elérkezik a jubileumi házassági évforduló, pedig nem is olyan
régen mondtuk ki a boldogító igent.

Valahogy talán í�gy van ezzel Tóth László
is, a Sarok Borozó tulajdonosa, akit sosem
látok dologtalanul. Ha épp nem a műhelyében dolgozik, akkor a borozónál füvet nyí�r
vagy a szőlőben ténykedik. Azt mondja
muszáj mindezeket megtenni, mert fontos, hogy a vendégek szép környezetbe
jöjjenek.
Leparkolok az autóval. Most még kön�nyen találok helyet, hiszen beszélgetésünk
idején még nincs mindennap nyitva a Sarok
Borozó. Benyitok a kapun, legelőször két
jámbor kecske fogad, élvezik a tikkasztó
melegben, hogy ők a hűs árnyékban vannak. Látszik rajtuk, hogy szelí�dek, barátságosak, még tőlem is elfogadnak egy kis harapnivalót. Ahogy megyek befelé, több szí�nben pompázó virágok, gyönyörűen lenyí�rt
fű, egy régi, de jó állapotban lévő lovas hintó
és egy aranyhalakkal teli csobogó fogad.
– Tizenöt évvel ezelőtt nyitottunk ki. ahol
helyi termesztésű szőlőnkből készített borainkkal találkozhatnak a kedves vendégek,
akik egy kellemes estét tölthetnek el hangulatos pincénkben. Kiváló minőségű balatoni
borok, csapolt és üveges sörök, rövid és üdítő
italok mellett, ha megéheznek, grill konyhánkból fehér és vörös húsból pácolt grillételek közül válogathatnak, vagy fogyaszthatnak akár egy hideg paraszttálat is – kezdi a
beszélgetést „Laci bácsi”, - én már csak í�gy
hí�vom – akire nagyon sokszor számí�thattam a különböző lovasi rendezvényeken.
Volt, hogy a Lovasi Estéken, mint polgárőr
navigálta az autósokat, hogy hova álljanak

vagy a Lovasi Napokon „éjszakai műszakot”
választott, tette mindezt önszántából, a falu
érdekében, miközben többedmagával őrizte az árusok portékáit.

Na, de térjünk vissza a Sarok Borozóhoz!
Hivatalosan július 1-jétől augusztus végéig
vannak nyitva, de már a szezon előtt volt
jó néhány olyan esemény, amit itt ünnepeltek meg a végén a vendégek. Gondolok itt
születésnapra, keresztelőre, konfirmálásra,
bérmálkozásra, elsőáldozásra. Tizenöt fő
fölött szí�vesen kinyitnak, várják a csoportokat, és igyekeznek mindenben a vendégek
kedvében járni. A pince befogadóképessége
50 fő, mely nem egyszer megtellett. Szerencsére többször megállnak a nagy parkolóban autóbuszos csoportok is.
Ami nekem nagyon tetszik még, az maga
a berendezés. Régi bútorok, tárgyak hada
fogad, í�zlésesen elrendezve. Ezek nagy része otthonról került be a borozóba, de volt,
hogy a vendégek is hoztak valamit. Feltűnik
egy rádió, mely még mindig működőképes,
egy varrógép, és sok-sok csecsebecse, amelyek igazán értéket képviselnek. Szerencsére nem mentek el a giccs felé.
A látványsütöde pedig önmagáért beszél,
amikor Laci bácsi kedves felesége Marika
készí�ti a finom grillételeket. A grillezésnek
megvan az a sajátos bája, amit más étel
nem tud visszaadni. Gondolok itt a füstre, na nem kell megijedni, nem száll mindez az
egekbe – vagy arra a finom, különleges illatra, amit csak a grillételek tudnak nyújtani.
Kulináris élvezetekben tehát abszolút nincs
hiány. A Sarok Borozó gyerekbarát, hiszen
a kicsik előszeretettel simogatják a kecskéket, szeretnek futni és játszani a nagy füves
területen, miközben szüleik nyugodt körülmények között tudnak egymással beszélgetni. É� rdemes tehát betérni a Sarok Borozóba, mert a finom ételek és italok mellett
kedves szót is kap az ember, ami manapság
ritkaságszámba megy, még a vendéglátás
terén is. A borozó július elejétől-augusztus
végéig, 17-23 óráig minden nap várja kedves vendégeit.
Szendi Péter

Lovasi Hírek
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Everness Fesztivál

– újratöltve a Balatonon 2018. június 20-25.

A MOL Nagyon Balaton programsorozat részeként
idén hatszor mutatkozik
be az Everness Fesztivál
Világhírű fellépőkkel
csábít a Balaton partjára.
Húsz, környezettudatos
dekorációval
készült,
színes
sátor:
tánc,
jóga, koncert, előadás,
workshop,
meditáció,
hangfürdő. Dan Millman,
Neale Donald Walsch,
Sudha. Csak pár program
a közel hatszázból, csak
pár név a háromszáz
hazai és külföldi fellépő
közül. Az Everness Fesztiválon idén is minden a
tudatosság körül forog
majd és számtalan önismereti módszer közül
választhat, aki júniusban
Alsóörsre látogat.
Ami a programot illeti, idén is teret kapnak
majd a különböző rituális és modern táncok,
jógairányzatok, fellépnek
a legkülönbözőbb zenei
stílusok
képviselői,
miközben a rendezvény
csendesebb,
elvonulós
területein
meditációk,
hangfürdők segítik az
elmélyülést. A közösségi élményt az előadások

mellett számtalan workshopon
is
magukba
szívhatják a résztvevők.
A 2018-as fesztivál közel 300 fellépője között
ott lesz Dan Millman
író, a békés harcos, aki
kiemelkedő sportteljesítményét és gyógyulását
belső
egyensúlyának

minőségéről mesél majd
Somamagésa énekesnő,
spirituális tanító, Gánti Bence az Integrál
Akadémia alapító elnöke pedig meglepetés
programmal
érkezik.
Pozsgai Nikoletta szinkrontréner külön helyszínen foglalkozik majd

Fotó: Vanik Zoltán - everness fesztivál

megteremtésével
érte
el, amit azóta is emberek millióinak tanít,
Neale Donald Walsch a
Beszélgetések Istennel
sorozat szerzője, Acharya Shree Shankar misztikus filozófus és Müller
Péter író is. Alsóörsön
mesél majd Novák Péter
színész, zeneszerző, aki
a fenntartható fejlődés, a
környezettudatosság és
a Föld megóvása mellett
tette le voksát, illetve a
tavaly nagy sikert aratott Deborah Sundahl
író, tudatos-szexualitás
oktató. A férfi és a női erő

a női önfejlesztéssel.
A tánckínálatban idén
is feltűnnek a rituálisabb
irányzatok, így lesz hawaii és tahiti néptánc, de
egyedi mozgásával újra a
Balaton partjára hívja a
közönséget Seres Zoltán
férfi hastáncos, illetve
a páratlan hangulat felelőse Kramarik Évi zumbatanár. Sok egyéb mellett, aki kedvet kap, idén
is kipróbálhatja a rúdfitnesst, az akrojógát, az argentin tangót vagy Grecsó
Zoltán táncművész óráján
belekóstolhat a kortárs
táncba.

Everness Fesztivál ingyenesen

Az Everness zenei
kínálata is hozza az eddigi sikerprodukciókat,
miközben új színekkel
bővíti a palettát. Igazi
kuriózumként lép majd
fel a zenei nagyszínpadon Sudha, aki a spirituális
mantaréneklés
képviselője, de Alsóörsön
zenél majd a Tribali is.
A tavalyi év nagy sikere
után újra eljön Netanel
Goldberg, a zenéjével is
a környezettudatosságot
hirdető Merope, itt lesz
még a Layanda, Stepan
Christanov, a Samsara
Boulvard, a Sirius World
Music és muzsikál majd
Karacs Ildikó is. Színpadra lép Balázs Gergely
hegedűművész, az Ecstatic Dance Budapest
tudatos
táncoltatásra
készül, Bársony Bálint
pedig a Hangutazók
formációval
érkezik
és továbbra is a hanggal gyógyító színpad
meghatározó alakja lesz.
Az Everness továbbra
is családbarát rendezvény, a belépés 14 éves
kor alatt díjtalan, illetve
külön Gyerekfalu gondoskodik az apróságok
szórakoztatásáról. A fesztiválra szívesen látják a
jól nevelt házi kedvenceket is.
A fesztivál ideje: 2018.
június 20 - 25., Alsóörs,
Pelso Camping
További
információ:
http://www.everness.
hu/hu/jegyek

Ahogy tavaly, úgy idén is az Everness Fesztivált június 20-25. között a lovasi lakosok térítésmentesen látogathatják. A fesztivál belépéséhez személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása szükséges.
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Hét iskola csapata versengett

A „Már Tudok Biztonságosan Közlekedni 2018” elnevezésű balesetmegelőzési vetélkedősorozat döntőjét május 17-én 9 órától rendezte
meg a Balatonfüredi Rendőrkapitányság.

A balatonfüredi Balaton Szabadidő és Konferencia Központ Sportcsarnokában lebonyolí�t ott, komplex
megmérettetésen 7 iskola vett részt,
4 fős csapatokkal. A diákoknak elsősegély, kví� z , közlekedési szituációs
feladat, kerékpáros ügyességi pálya,
KRESZ-totó, rendőri karjelzések,
közlekedési puzzle, közlekedési poéták feladatokat kellett megoldani a
nap folyamán.
Az egyes feladatok végrehajtása
között, – miközben a zsűri értékelte
a végrehajtást – a résztvevő oktatási
intézmények kulturális, hangszeres
zene, musical, próza bemutatói szí�nesí�tették a programot.
A közel négyórás versengés végeredménye:

1. Református Á� ltalános Iskola (Balatonfüred)
2. R
 eformátus Á� ltalános Iskola (Csopak)
3. Bozzay Pál Á� ltalános Iskola (Zánka)
4.Eötvös Lóránd Á� ltalános Iskola
(Balatonfüred)
5. Endrődy Sándor Református Á� ltalános Iskola (Alsóörs)

6. R
 adnóti Miklós Á� ltalános Iskola
(Balatonfüred)
7. Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi
Á� ltalános Iskola (Balatoncsicsó)

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

Lovasi Hírek
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