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Az elvágyódás és a belső életérzés
jelent meg a szobrokban

Egy hagyományőrző csa-
ládban, nem rendhagyó 
módon két szobor kiállítá-
sára is sor került a közel-
múltban. Idilli környezet-
ben várta a Márffy Ház az 
érdeklődőket, ahol Márffy 
Sebestyén ötödik évfo-
lyamos szobrászhallgató 
„Corpus” című szobrának 
és Károlyi Kiss Benedek 
szobrászművész „Utolsó 
járat” című szobrának ava-
tó ünnepségére került sor.

A gyönyörű időben nagyon 
sokan jöttek el, az alkotáso-
kat Lelkes Márk szobrász-
művész méltatta. –Hét évvel 
ezelőtt a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem rektori hiva-
talában Somorjai-Kiss Tibor 
rektornál jártam. Felvetet-
tem neki, hogy a már régóta 
jól működő művésztelepünk-
re szobrász hallgatókat hív-
nék. Az elképzelésemet pozi-
tívan fogadta és támogatta. 
Eltelt néhány év és elszánt 

szobrászhallgatók, ráadásul 
szimpatikusak jöttek és visz-
szajártak. Egy művésztelepi 
esti borozgatás közben de-
rült ki számomra, hogy ez a 
Benedek gyerek, a Somorjai 
fia. Soha nem kérkedett ezzel, 
csak tette a dolgát, szobrokat 
készített.

Márffy Sebestyén és Károlyi 
Kiss Benedek szerény embe-
rek, elszánt szobrászok. Ö� t 
éve járnak vissza a művész-
telepre, mert fanatikusak és 
elszántak, azaz mindaz meg 
van bennük, ami ehhez a 
szakmához, az életben ma-
radáshoz is szükséges, azon 
túl, hogy igazi művész embe-
rek. 
Károlyi Kiss Benedek szob-
rai az elvágyódásról tanús-
kodnak. Kitartóan faragja és 
applikálja papí�rmassékkal 

mozdonyait, gyakran hajó-
ra ülteti szemlélődő utasait. 
Nála az elvágyódás csupán 
fikció, mivel nincs miért el-
mennie. Itt van a helye, mind 
művészként, mind ember-
ként. Márffy Sebestyén lelke 
mélyén Lovasra vágyódik 
vissza, hiszen itt élte gyerek-

korát, itt él testvére a csa-
ládjával. Szobraiban mindig 
a belsőt kutatja, és a látókat 
beengedi. Ölyan világot te-
remt, mely az ő legbelsője. 
Minden forma, amit létre-
hoz, belül van, külsőségek és 
sallangok nélkül. 
Az ünnepélyes avató ünnep-
ség után többen megcsodál-
ták a szobrokat, finom lovasi 
bort kóstoltak, és közben ba-
ráti beszélgetésbe elegyed-
tek. 

Szendi Péter

Balról-jobbra: Márffy Sebestyén, Lelkes Márk
és Károlyi Kiss Benedek

Márffy Sebestyén: Corpus cí�mű szobra. Mindig a belsőt ku-
tatja, és a látókat beengedi. Ölyan világot teremt, mely az ő 
legbelsője

Károlyi Kiss Benedek: Utolsó járat cí�mű szobra. Alkotásai 
az elvágyódásról tanúskodnak. Nála az elvágyódás csupán 
fikció, mivel nincs miért elmennie. Itt van a helye, mind mű-
vészként, mind emberként
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Középpontban a hitelesség 
és az identitás ábrázolása

Maczky László fotóművész a formák különlegességét és tisztaságát emeli ki

MACZKY LÁSZLÓ fotómű-
vész a Müncheni Műszaki 
Egyetemen szerzett épí-
tészmérnöki diplomát. 
Harminchat éven keresz-
tül dolgozott a szakmá-
jában. Párhuzamosan el-
kezdett fotóművészként 
tevékenykedni. 
Fényképeit rendszeresen 
a közönség elé tárja szak-
lapokban és újságokban. 
Munkásságában a tiszta 
vonalak és kompozí�ciók 
utalnak egy adott pillanat 
különlegességére, amit 
igyekszik a fényképeiben 
megragadni. A középpont-
ban a hitelesség megélése 
és az identitás ábrázolása 
áll. Irritáló tükröződések, 
szokatlan látószögek, az 
aszimmetriák kompozí�-
ciós támogatása és egyes 
motí�vumok ritmikus sor-
ba rendezése jellemzik a 
felvételeit. A motí�vumait 
kivonja térből és időből és 
valamilyen abszolút értel-
mű jelzéssé konkretizálja 
őket. Munkáinak ebből fa-
kadó esztétikai tisztasága 
és nyitottsága szinte sza-
bályszerűen hangsúlyos 
vallomás a látottakról. A 
homlokzatok épí�tészetét 

továbbgondolja és stilisz-
tikai idealizálás céljából 
felülemelkedik rajta. Itt 
jut szóhoz az épí�tész, ami-
kor is egy vizuálisan adott 
dologhoz egy abszolút 
formát kell találnia.
Maczky László fotóművé-
szetének ismertetőjegyei-
ként a formák különleges-
ségét és tisztaságát kell 
kiemelni, amely nem kerüli 
el a türelmes és odaadó 
szemlélő figyelmét, mind-
emellett stilisztikai egy-
értelműsége egyben igen 
komoly belső mélységgel 
is rendelkezik.–Három éve 
költöztünk Lovasra. Felesé-
gem festőművész, lányom 

Nemesvámosra jár iskolá-
ba. Szeretünk itt élni. Lo-
vason megtaláltuk a nyu-
galmat, azt a miliőt, amire 
mindig is vágytunk. Szeren-
csére most már csak a fotó-
zás maradt meg, mint mun-
ka, ami inkább szerelem. 
Nálam egy fénykép, több 
sorozatból áll. Most már in-
kább a panoráma képeket 
részesítem előnybe. Több 
képből rakom össze a kész 
művet, ami meglehetősen 
idő- és munkaigényes. Képe-
im nagyméretűek, nagyon 
élesek. Volt már négy méte-
res fotóm is, ezzel próbálok 
valami újat alkotni, kitűnni 
a középszerűségből. 

Maczky László szeret vá-
rosképeket, épületeket, 
kikötőket fotózni. De al-
kotásaiban megtalálható 
München, Párizs, a Bala-
ton, az ipari negyedek és 
a tájképek. Autodidakta 
módon tanulta meg a fo-
tózást, közben folyamato-
san képezte magát. Első 
kiállí�tása 1978-ban volt 
New Yorkban a Magyar 
Kultúrintézetben. Több-
ször megmutatta képeit 
Münchenben, Budapes-
ten. Igyekszik mindig va-
lami újat alkotni, ez mu-
tatkozott meg legutolsó 
kiállí�tásánCsopakon is, a 
Zámbó Műterem és Galé-
riában. A tárlaton tizenhat 
nagyobb méretű fotót te-
kinthettek meg az érdek-
lődők.  A képek messzi 
vidékek hangulatait tárta 
elénk. Fotói különlegesek, 
egyediek, mindig kihí�vást 
jelentenek a szemlélő szá-
mára. Nem azért, mert 
harsány motí�vumokkal és 
csillogással provokálnak, 
éppen ellenkezőleg, való-
ságuk részleteit hétköz-
napjaink optikai túlhalmo-
zásából szűri meg.

Szendi Péter

Maczky lászló
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Megemlékezés 1956-ról

Napsütötte délelőttön 
gyűltek össze a Templom 
téren az emlékezők. 1989. 
október 23. óta ez a jeles 
nap kettős nemzeti ünnep 
Magyarországon: az 1956-
os forradalom kitörésé-
nek napja és az 1989-es 
Magyar Köztársaság kiki-
áltásának napja, melyet az 
1990. évi XXVIII. törvény 
iktatott a nemzeti ünnepek 
sorába.
A Himnusz eléneklése után 
Nagytiszteletű dr. Kálmán 
Csaba református lelkész úr 
tartott ünnepi beszédet. Pin-

tér Huba Hajas István: Harc 
az élet, majd Pintér Zselyke 
Hajas István: Hiszek a ma-
gyarban cí�mű verseket sza-
valták el. Gergácz Szabolcs 
Koppány a Kormorán együt-
tes Harangok dalával járult 
hozzá a megemlékezés ün-
nepélyességéhez. 

Az önkormányzat nevében 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester és Volford-Hull Zita 
alpolgármester, a Magyar 
Vidék Örszágos 56-os Szer-
vezet nevében vitéz Pintér 
Kornél és gyermekei, a Si-
mon család nevében Simon 
László helyezték el az em-

lékezés koszorúit. Ezután 
Fazekas Gergő Paul Eluard: 
Szabadság cí�mű verséből 
szavalt nekünk egy részle-
tet. A Szózat eléneklésével 
zárult az idei ‘56-os megem-
lékezés.

Volford-Hull Zita

M E G H Í V Ó
Szépkorúak köszöntése

Szeretettel várunk minden 62 éven felüli lovasi állandó lakost és párját  
2018. november 23-án, pénteken, 16.00 órakor  
a faluház nagytermében tartandó ünnepségre.

Kérjük, jöjjenek el, hadd lássuk vendégül és köszöntsük Önöket nagy tisztelettel. 

Lovas Község Önkormányzata



4 Lovasi Hírek

Társadalmi munka
Öktóber 7-ére, vasárnapra, 
társadalmi munkára hí�vta 
a Lovas Jövőjéért Egyesület 
a lovasi felnőtteket. A cél 
az volt, hogy a faluház ud-
varán található leraka-
tot megtisztí�tsuk a nem 
odavaló dolgoktól, az ott 
tárolt különböző anyagokat, 
holmikat jól elkülöní�tsük 
(tűzifa, vöröskő, térkő, stb.). 
A fémhulladékot az után-
futóra pakolták a szorgos 

kezek, a sitt külön kupacba 
lett elkülöní�tve, amit az-
tán hétfőn konténerbe pa-
koltak és elszállí�tottak az 
önkormányzat munkatárz-
sai. A szakadozott nádhálót, 
amely félig-meddig eltakar-
ta a lerakatot, zöld fóliára 
cseréltük. Reggel 9 órától 13 
óráig folyt a komoly munka. 
Amikor végeztünk, be-
leszimatoltunk a levegőbe 
és megéreztük a közösségi 

tér felől gomolygó finom il-
latot. A gyomrunk rögtön 
jelzett - ebédidő! Gyors kéz-
mosás után sorba álltunk 
a nagy kondér előtt, mely-
ben a Pap Eva és Huba által 
főzőtt í�zletes leves csak ránk 
várt. Leültünk a megterí�tett 
nagy asztalnál és jóí�zűen, 
jókedvűen elfogyasztottuk 
a finom ételt, melyben volt 
minden, mi szemnek-szá-
jnak kedves és kellemes. 

Hálás köszönet a szorgos 
kezek tulajdonosainak: Ba-
loghné Torma Veronika, 
Friss Tamás, Hajdu-Briant 
A� gnes, Hudanik István, Hu-
danikné Erzsike, Hull David, 
Kiss József, Kránitz István, 
Kránitzné Erika, Magócsi 
Andrea, Nagy Péter, Pap Eva, 
Pap Huba, Tóth Gábor, Varga 
János (Kövestetőről), Vellai 
János, Volford-Hull Zita.

Volford-Hull Zita

HIRDETMÉNY!
Tájékoztatom Lovas Község érintett lakosságát, hogy Lovas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév 
második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázati feltételeknek megfelelően Lovas Község 
Önkormányzata pályázatot hirdet az „A” és „B” típusú támogatásra.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.

A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A pályázatokat Lovas Község Önkormányzatának címére (8228 Lovas, Fő u. 8.) kell benyújtani személyesen, vagy 
postai úton. A postai úton benyújtott pályázatoknál a postabélyegző dátumát vesszük figyelembe.

Kérjük, hogy pályázata benyújtását ne hagyja a benyújtási határidő napjára, mert hiányzó dokumentum esetén, 
nem lesz lehetőség annak pótlására.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal lovasi kirendeltségén személyesen,

vagy telefonon a 06-87/447-694- es telefonszámon Németh Erzsébet pénzügyi ügyintézőnél.
 Ferenczy Gáborné

polgármester sk.
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VII. Szüreti fesztivál Lovason
Szebb napra nem is éb-
redhettünk volna október 
13-án. Hétágra sütött a 
nap és gyorsan kúszott 
felfelé a hőmérő higany-

szála. Tí�z órára beszéltük 
meg a találkozót a dí�szí�-
tésben segédkezőkkel, 
akik szép számmal jöttek 
is. Hozták az őszi szí�nek-
ben pompázó gyönyörű 
szőlővesszőket, bogyókat, 
leveles ágakat. Szép csok-
rokat készí�tettünk, azo-
kat akasztottuk fel a kö-
zösségi tér tartóoszlopa-
ira. Nagyon büszkék vol-
tunk az eredményre, igazi 
szüreti hangulatot sugallt 
a kompozí�ciónk. Amí�g mi 
dí�szí�tettünk, falugondno-
kunk a konyhában gyúr-
ta-dagasztotta a kemen-
cés kenyér alapanyagát. 
Magdi néni is megérke-

zett és szorgos kezei alatt 
életre keltek a mennyei 
pogácsák. Délután három 
órára a kemence mellett 
sorakoztak a friss kenye-

rek…mmmmm…. Micso-
da látvány! E� s micsoda 
illat! Előkerültek a finom 
kencék is, felkerült a szép 
terí�tő az asztalra, a pogá-
csák beleugráltak a kosa-
rakba, melyeket karunkra 
vettünk és í�gy vártuk, fo-
gadtuk az érkező sokasá-
got. 
Délután négy órakor a 
Kisbí�ró összedobolta a 
jónépet és a jószágot, és 
„Must vagy soha” felkiál-
tással fél ötkor kezdetét 
vette a szüreti felvonulás: 
elöl a felvezető rendőr-
autó, aztán a szüreti ha-
ranggal a polgármester 
asszony és alpolgármes-

ter asszony, őket követ-
te a lovas kocsi, melyről 
kellemes muzsika szólt. 
Nyári László ujjai fürgén 
mozogtak a tangóharmo-
nika billentyűin és gomb-
jain, felesége gyönyörű 
hangján a szürethez illő 
nótákat énekelt. Követ-
keztek a lovasok, szép 
számmal képviseltették 
magukat ők is. Kutyák is 
szaladgáltak mellettük, 
nagyon jól viselkedett az 
összes négylábú. A gyalo-
gosan vonulókkal zárult a 
sor. A felvonulás a faluház 
udvarára érkezett vissza, 
ahol a gyerekeket a Nap-
raforgóház Gyermekud-

var animátorai várták sok 
szeretettel. Termésbábo-
kat, madárijesztőt, őszi 
kitűzőt készí�tettek velük, 
de volt sok játék is, vala-
mint beszélgetés a ma-
gyar népmesékről. A Cso-
pak Táncegyüttes tagjai 
Kovács Norbert (Cimbi) 

koreográfiáira táncoltak 
csodaszépen. Sárdi Máté 
falugondnok a kemencé-
ben sült kenyérrel és fi-
nom rávalókkal, valamint 
sütőtökkel kí�nálta a ven-
dégeket. Aki meleg ételre 
vágyott, az sem maradt 
hoppon – a Sarok Borozó 
idén is finom babgulyás-
sal melegí�tette a fázó-
sabbakat. Este hat órától 
Dávid Roland koncertjét 
élvezhették a rock zene 
rajongói. Fantasztikus 
hangjával sokunkat levett 
a lábunkról – nem elő-
ször. Ahogy lement a nap, 
érezhetően hűlt a levegő 
is. Többen hazaszaladtak 

melegebb holmiért, má-
sok táncra perdültek és 
í�gy próbáltak megküzde-
ni az elemekkel. A Sasi-
Duó éjfélig gondoskodott 
a jó hangulatról, „mula-
tott ott mindenki, kit ott-
hon nem hagytak”.

Volford-Hull Zita

Köszönetnyilvánítás:
Ács Károly, Baloghné Torma Veronika, Csontó Zoltán gyö-
nyörű lovaival és lovasaival, Dienes Károly, Gerbelné Magdi 
néni, Márffy Bence és Márffy Gáspár, Hajdu-Briant Ágnes, 
Hudanikné Erzsike, Kis Áron, Krániztné Erika, Szőnyi Liza, 
Sárdi Máté, Simon Róbert, Szimics Mónika, a lovasi Polgár-
őrség tagjai, Tóth Gábor, Ifj. Tóth János, Tőzsérné Irén, Var-
ga János
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Házi kedvenceink téli
gondozásáról

A cikk írásakor még ké-
sői meleg van, de ismerve 
időjárásunk kiszámítha-
tatlanságát, lehet, hogy 
mire az írás megjelenik, 
már a meleg ruhákat ke-
ressük elő a szekrényből. 
Ezért szeretnék már most 
a házi kedvenceink (kutya, 
macska) téli gondozásáról, 
etetéséről írni, hogy álla-
taink minél könnyebben 
átvészeljék a hideg, havas, 
jeges időszakot. 
A kutyák, macskák- normál 
esetben- téli dús szőrzet 
növesztésével s a bőr alatti 
zsí�rréteg növelésével készül-
nek fel a télre, de ez önma-
gában még nem elegendő az 
egészséges élethez. Nagy a 
különbség a szobában lakó és 
a szabadon tartott állatok téli 
gondozása között. A házban 
élő kutyák a szerencsések, 
rájuk csak a séták alkalmá-
val kell jobban figyelni. Séta 
végeztével a talppárnákat, 
ujjközöket legjobb lemosni, 
szárazra törölni. Különböző 
„mancsvédő” kenőcsöket is 
be lehet szerezni. A szabad-
ban tartott kutyák élete sok-
kal keményebb télen, ezért 
a következőkre feltétlen oda 
kell figyelni a gazdinak: a ku-
tyaház legyen szigetelt, a bel-
seje állandóan száraz. Legyen 
kibélelve (műanyag, műszál 
kerülendő), legyen szélfogó 
a bejáratnál. A kutyaház ak-

kora legyen, hogy az állat a 
saját hőjével fel tudja azt fű-
teni, s legalább akkora, hogy 
fel is tudjon benne állni. Ha 
túlméretezett a kutyaház, az 
állat fázni fog benne. A man-
csok állapotát az ő esetükben 
is figyelni kell. A kint tartott 
állatok energiaigénye megnő, 

ezért a megszokott adagnál 
15-20 %-kal több ennivalót 
igényelnek (meleg étel!). A 
hideg napokban az ivóvi-
zük gyorsan befagy, í�gy ezt 
is gyakran ellenőrizni kell. 
Nem szabad fagyos időben 
szabadban tartani a beteg, a 
műtéten átesett, a rövid sző-
rű, kistestű és öreg kutyákat. 
A láncon tartott kutyák lát-
ványa felháborí�t (nyáron is). 
Aki nem tud pár négyzetmé-
ter dróthálóból, néhány osz-
lopból egy egyszerű kennelt 

gyártani, az inkább ne tart-
son kutyát! 
Sokszor hallom az állattulaj-
donosoktól, hogy a paraziták 
elleni védekezést télen felfüg-
gesztik, mondván télen úgy 
sincs kullancs, atka. Nagy té-
vedés, a kullancsok, atkák, bol-
hák télen is életben maradnak 

és okoznak is megbetegedése-
ket (babesiosis, Lyme kór, rü-
hösség, stb). Az idősebb, főleg 
nagytestű kutyákat még in-
kább megviseli a téli időszak. 
A kor előrehaladtával egyre 
gyakoribbak a mozgásszervi, 
reumatikus, kopásos, fájdal-
mas elváltozások az í�zületek-
ben. Ezek a tünetek az erős 
hidegben még inkább felerő-
södnek. Ha a tulajdonos idő-
ben fordul állatorvoshoz, ez a 
betegségcsoport jól kordában 
tartható, kezelhető.

S még valami, ami a télhez 
kapcsolódik: a szilveszte-
ri petárdázás. Nem kétlem, 
hogy sok embernek örö-
met okoz, ha durrogtatást, 
pufogtatást produkálhat. 
Ugyanezt a kutyák, macskák 
másképpen élik meg, hiszen 
hallásuk 100-szor érzéke-
nyebb az emberénél. Főleg 
az érzékeny, gyengébb ideg-
rendszerű, epilepsziára haj-
lamos egyedekről van szó. 
Bennük a petárdázás hatal-
mas félelmet, stresszt vált-
hat ki. Válaszuk, ha tehetik, 
a menekülés. Minél távolabb 
lenni a hang- és fényhatá-
soktól! Ennek eredménye 
jan. 1-2-án a sok otthonát 
vesztett, gazdátlan kutya. Ha 
sikerül befogni és a chip alap-
ján azonosí�tani a gazdát, ez a 
jobbik eset. Ha nem, akkor 
jön a menhely. Szilveszterkor 
gondoskodni kell arról, hogy 
a kutyánk, macskánk bizton-
ságban érezze magát és ne le-
gyen lehetősége kárt okozni 
önmagának és a környezeté-
nek. A bezártság epilepsziás 
rohamot válthat ki. E� rzékeny 
idegrendszerű állat eseté-
ben többféle nyugtató hatá-
sú szer is forgalomban van, 
a gazdi forduljon tanácsért 
állatorvosához. A házicicák 
téli tartása, etetése azonos a 
kutyáknál leí�rtakkal. 

Dr. Tarnai Dezső
állatorvos

Együtt lenni, gondolkodni, játszani, új dolgokat tanulni,  
új embereket megismerni, ismerősökkel, barátokkal találkozni JÓ!

Családi társasjáték délután Lovason
November 17-én (szombaton) 15 órától a faluház nagytermében egy nem mindennapos rendezvényre kerül sor.
A „Társasjáték délután” célja a rendezvényre érkező emberek, családok szórakoztatása. A rendezvényen 6-8 játékmester, az álta-
luk ismert több mint 100 társasjátékból, a közönség igényeinek megfelelő játékokat betanítja. Így a játékosoknak nem kell játék-
szabályokat olvasni órákon át, valamint megválaszolja a játékmenet során a társasjátékkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket.
Érkezéskor minden vendég egy tombola szelvényt kap, a nap végén tombolasorsolás keretében 3 darab társasjátékot sorsolnak 
ki.

Szervezők: Családi Társasjáték Egyesület és a Lovas Jövőjéért Egyesület 
Információ: Karcagi Péter (30-2-444-111)  és  Vellai János (30-597-6914)

A rendezvény ideje alatt a Lovas Jövőjéért Egyesület szendvicsekkel és üdítővel várja a résztvevőket.

A rendezvényre a belépés díjtalan.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, játszani vágyókat!



7Lovasi Hírek

A metálzenétől a klasszikus zenéig
Száznyolcvan fokos fordulatot vett

Nesztinger Kornél zenei élete
Nesztinger Kor-
nél, a Bécsben 
alapított Vienna 
Konservatorium Bu-
dapesti Zeneművé-
szeti Tanárképző Fő-
iskola végzős gitár 
szakos hallgatója. A 
fiatal lovasi művész, – 
tanárjelölt – kiemel-
te, hogy tanulmá-
nyait Murka István 
kezei alatt kezdte, 
Nagy Csabánál tanult a 
veszprémi Dohnányi-
ban, mostani mestere 
pedig Bernáth Ferenc. 
Kornél elmondta, hogy 
számára a gitár szere-
lem volt az első hallás-
ra, ez nagyjából három-
éves korában történt. 
Majd a rock korszak 
következett, napja-
inkban viszont már az 
életcélja az, hogy mi-
nél inkább kiteljesed-
jen a klasszikus gitár 
művészetben. - Tíz év-
vel ezelőtt költöztünk 
Veszprémből Lovasra. 
Fontos volt számunkra, 
hogy olyan családi ház-
ban éljünk, amelyben 
gyönyörű a kert, tudjuk 
művelni. Lovast nagyon 
könnyen megszerettem, 
csodálatos település, 
a lankás utcái, a ked-
ves, közvetlen emberek, 
hogy folyamatosan fej-
lődik a község, ez pél-
daértékű. Számomra 
hatalmas kincs a Király-
kút, melyet többször fel-
keresek a barátaimmal, 
ott kellőképpen ki tudok 

kapcsolódni – kezdi a 
beszélgetést Kornél, 
akin első látásra lát-
szik a szerénység és a 
zene iránti alázat. 
Tinédzser korában a 
rockzene iránt rajon-
gott, Deep Purple, Led 
Zeppelin, de a metál ze-
nekarokat is szerette, 
többször eljárt Tank-
csapda koncertre. E� le-
te, legalábbis a zene te-
rén, száznyolcvan fokos 
fordulatot vett. Amikor 
elkezdett tanulni, ak-
kor mindazt a klasszi-
kus gitáron tette meg. 
A klasszikus gitár vagy 
spanyol gitár a húros, 
pengetős hangszerek 
családjába tartozik. A 
gitárnak ez a válfaja 

a 19. század folyamán 
nyerte el ma ismert for-
máját, elsősorban spa-
nyol hangszerkészí�tők 
munkájának eredmé-
nyeként. Ez az a hang-
szerváltozat, amelyen 
klasszikus zenét ját-
szanak, de sok ország 
népzenéjének, társasá-
gi zenéjének is fontos 
kelléke, és napjaink 
könnyűzenéjében, mű-
kedvelő muzsikálásá-
ban is fontos szerepet 
kap. A klasszikus gitárt 
nem pengetővel, hanem 
a kéz négy ujjával, kö-
römmel vagy ujjbeggyel 
pengetik, í�gy a ritmikus 
akkordjáték mellett, a 
klasszikus koncertzene 
igényeinek megfelelő-

en, többszólamú dal-
lamjátékra is alkalmas. 
–Először Puskás Tibor, 
Nagy Erzsébet, Mosóczi 
Miklós és Szendrey-
Karper László gitármű-
vészek könyveiből kezd-
tem el tanulni. Amikor 
18 éves lettem akkor 
Ferdinando Carulli és 
Matteo Carcassi darabo-
kat kezdtem el játszani. 
Folyamatosan képzem 
magamat a klasszikus 
zenékben, több helyen 
koncerteztem. Elsősor-
ban Johann Sebastian 
Bach, Niccolò Pagani-
ni, Mauro Giuliani, Leo 
Brouwer műveit ját-
szom, de a repertoá-
romban szerepelnek 
még Heitor Villa-Lobos 
és Anton Diabelli művei 
– hangsúlyozza Kornél, 
aki örömmel veszi, hogy 
koncertjeire egyre több 
fiatal is eljön. Tisztában 
van vele, hogy mindaz, 
amit képvisel nem any-
nyira populáris zene, 
de a művészet iránti el-
kötelezettség, szeretet, 
szerinte nem kor függ-
vénye. Metálzenét már 
nem hallgat, jobbára 
klasszikusokat és jazzt. 
Példaképe nincs, de a 
füredi gitárfesztiválon 
többször megfordult, 
mint hallgató, reméli, 
hogy hamarosan eljön 
az idő, amikor már a 
szí�npadon lép fel Bala-
tonfüreden. 

Szendi Péter
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A Balaton Riviéra arcai:
A varázsló kertje

Ahányszor elmegyek Lo-
vason a Nagy Gyula Galé-
ria előtt, mindig eszem-
be jut Csáth azonos cí�mű 
novellájából a varázsló 
kertje. Bódí�tó virágillat 
késztet megállásra és 
nézelődésre. A kis ház 
alig látszik a virágoktól, 
holott a kerí�tés mögötti 
kert nem nagyobb, mint 
egy szoba, de tele szí�nes 
bokrokkal, indákkal. E� s 
igen, csodák történnek 
itt! Ölyan világnagysá-
goknak is volt kiállí�tása 
ebben a kis lovasi ga-
lériában, mint Nicolas 
Schöffer és LucienHervé! 
A Nagy Gyula Művészeti 
Alapí�tvány 12 évvel ez-
előtt, 2006. június 30-án 
kezdte meg működését 
Lovason. Kitűzött cél-
ja egyrészt Nagy Gyula 
hagyatékának őrzése és 
bemutatása, másrészt 
kortárs alkotóknak kiál-
lí�tási lehetőség nyújtása, 
valamint a magyar szár-
mazású, külföldön hí�res-
sé vált művészek bemu-
tatása.
A galériában évente 4-5 
kiállí�tás nyí�lt eddig, főleg 
nyáron, de volt több ren-
dezvény tavasszal, télen 
is. Ilyenek voltak a Man-
dulaünnepi kiállí�tások, 
vagy a hagyománnyá vált 
Gyertyaláng irodalmi 
műsor, év végén a lovasi 
asszonyok kézimunka ki-
állí�tása.
A Nagy Gyula Művészeti 
Alapí�tványt három ked-
ves hölgy és a kuratóri-
um működteti. A három 
hölgyről: Máriáról, A� go-
táról és Lizettáról so-
kan azt gondolják, hogy 

testvérek, holott közü-
lük csak ketten, Mária és 
A� gota, a fiatalon elhunyt 
festőművész, Nagy Gyula 
lányai. Lizetta névrokon, 
de sokkal több is annál, 
lelki társuk, segí�tőjük 

művelődésszervezői tu-
dásával, tapasztalatával. 
A három hölgy í�gy együtt 
valóban csodákra ké-
pes. Ölyan programokat 
szerveznek ebben a mi 
kis falunkban, amelyek 
világvárosoknak is di-
csőségére válnának. Idén 
kiemelkedő jelentőségű 
volt például Tallós Ilona 
festőművész emlékkiál-
lí�tása illetve a Föld, Ví�z 
tematikájú képzőművé-
szeti sorozat folytatása. 
Ölyan segí�tőik vannak, 
mint Gopcsa Katalin 
művészettörténész, aki 
2013-ig a kuratórium 
elnöke volt, illetve Ma-
darász Lajos nyugalma-
zott levéltári igazgató, 
aki átvette tőle ezt a 
tisztet. SárvárinéRieder 

Zsuzsanna nem csak a 
várpalotai összekötő 
kapocsa kuratórium-
ban, s a várpalotai Nagy 
Gyula-ügyekintézője, ha-
nem ő az, aki manapság 
a legtöbbet teszi az ala-

pí�tványért és megszer-
kesztett egy csodálatos 
albumot Nagy Gyuláról 
Várpalota város kiadásá-
ban. Az Egry-dí�jas Nagy 
Gyula festőművész Vár-
palotán született, ha-
gyatékának egy része a 
várpalotai Thuri-várban 
kapott helyet. Lovason 
a Nagy Gyula Galériá-
ban az egyik szobában 
rendeztek be állandó 
kiállí�tást az édesapa 
műveiből Máriáék. Egy 
nagyméretű festmény 
állandó ezen a tárlaton, 
„A piros ruhás nő” cí�mű. 
A többi alkotás változik 
körülötte, hiszen annak 
ellenére, hogy Nagy Gyu-
la (1922-1966) mindösz-
sze negyvennégy évet 
élt, több száz festmény 

és még több rajz maradt 
utána. Munkáinak egyik 
központi motí�vuma volt 
a Balaton, sokat tartóz-
kodott a családdal Alsó-
örsön és Lovason. Ezért 
is került Lovasra az ala-
pí�tvány, amikor a nővé-
rek megvették az óvoda 
épületét és kialakí�tották 
benne az édesapjuk ne-
vét viselő galériát.
Mária és A� gota épí�té-
szek, ami azt jelenti, 
hogy élénk kapcsolat-
ban állnak hivatásuk 
által is a képzőművé-
szekkel. Mária nyugal-
mazott épí�tész, A� gota 
Párizsban még aktí�v, í�gy 
Mária a „mindenes” az 
alapí�tványnál. Ahogy ő 
fogalmaz, azon dolgoz-
nak, hogy megmutassák 
az értékeset, a szépet az 
embereknek. Ehhez ke-
resnek szövetségeseket, 
mecénásokat, további 
segí�tőket, mert az utób-
bi három évben igencsak 
elapadtak a forrásaik. Ö� k 
ennek ellenére bizako-
dók, az álomlistájukon 
első helyen szerepel egy 
átfogó kiállí�tás megren-
dezése Nagy Gyula Eg-
ry-dí�jas kortársainak 
munkáiból, és folytatni 
kí�vánják a környékbe-
li művészeknek éppúgy 
mint a külföldön hí�ressé 
vált magyaroknak a be-
mutatását.  
A Balaton Riviéra Turisz-
tikai Egyesület marke-
ting kommunikációval, 
a kiállí�tások online és 
offline csatornákon való 
népszerűsí�tésével támo-
gatja erőfeszí�téseiket. 

Bartuc Gabriella

A lovasi galéria egyik szobájában állandó tárlatot rendeztek 
be a fiatalon elhunyt Egry-dí�jas festőművész, Nagy Gyula  al-
kotásaiból
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Fontos, hogy jól lásson
és jól látszódjon!

A Veszprém megyei 
rendőrök is csatlakoz-
tak az idén nyolcadik 
alkalommal útjára in-
duló országos akcióhoz 
azzal a céllal, hogy a 
balesetmentes közleke-
dés érdekében felhív-
ják a figyelmet a látás 
és láthatóság kiemelt 
fontosságára.

Az ÖRFK-Örszágos 
Balesetmegelőzési Bi-
zottság 2018.október 
17-én, sajtótájékoztató 
keretein belül nyitotta 
meg az X-Meditor Kft-vel 
közösen indí�tott közle-
kedésbiztonsági kam-
pányát, amely már 2012 
óta hí�vja fel a figyelmet 
a látás és a láthatóság ki-
emelt fontosságára, vala-
mint az egyén szerepére 
a baleset-megelőzésben. 
Ebben az évben is a tár-
sadalmi felelősségválla-
lás szerepét középpontba 
helyezve hirdették meg 
a közel két hónapon át 
tartó (2018. október 17. 
- december 7.) országos 
akciót.
Az őszi időszakban az 
út- és látási viszonyok 
folyamatosan romlanak, 
amelyek a közlekedésbiz-
tonságra is kedvezőtlen 
hatást gyakorolnak. A 
projektben a rendőrség 
arra buzdí�tja a gépjármű-
vezetőket, hogy éljenek 
a felkí�nált lehetőséggel, 
vagyis járműveik átvizs-
gáltatása mellett ellen-
őriztessék látásukat is.
Ebben az időszakban 

többet kell éjszaka, illet-
ve korlátozott látási vi-
szonyok között, szürkü-
letben, ködben vezetni. 
Emellett eső, havazás mi-
att is gyakran jelentősen 
csökken a látótávolság. 
Rendkí�vül fontos, hogy 
a járműveken jól működ-
jenek a világí�tások és a 
jármű vezetője jól lás-
son. Veszprém megyében 
négy szervizben vizsgál-
ják meg ingyenesen a jár-
művek fényszóróit, irány-
jelzőit, szélvédőjét.
A közlekedésbiztonság 
javí�tása, a balesetek meg-
előzése közös ügy, min-
den közlekedőt érintő 
fontos cél. A Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság ezért azt kéri, 
hogy aki teheti, vegyen 
részt az akcióban, illetve 
vezessenek kellő körül-
tekintéssel, óvatossággal 

és fogadják meg az alábbi 
tanácsokat:

•  Ha gyalogos-átkelő-
helyen kelnek át, csak 
akkor lépjenek le az 
úttestre, amikor már 
a  járművezetőkkel 
felvették a szemkon-
taktust, és látják, hogy 
ők is valóban észlelték 
Ö� nöket és az elsőbbsé-
get is biztosí�tani tud-
ják!

•  E� jszaka vagy korláto-
zott látási viszonyok 
esetében lakott terüle-
ten kí�vül minden eset-
ben viseljenek látható-
sági mellényt!

•  Ellenőrizzék gyerme-
keik, illetve saját ke-
rékpárjukat, annak vi-
lágí�tó berendezéseit és 
fékjeit!

•  Kijelölt gyalogos-átke-
lőhely előtt szálljanak 

le kerékpárjaikról, és 
a forgalomba való be-
kapcsolódás előtt győ-
ződjenek meg annak 
veszélytelenségéről!

•  Ha gépjárművel indul-
nak útnak, ellenőrizzék 
a járművük világí�tó be-
rendezéseinek az ál-
lapotát és működőké-
pességét, az ablaktörlő 
lapátokat amennyiben 
szükséges cseréljék ki, 
illetve az ablakmosó 
tartályokat az időjárás-
nak  megfelelő folya-
dékkal töltsék fel!

Balesetmentes közleke-
dést kí�ván a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság!

Szabó Zoltán  
kormánytisztviselő 

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság



10 Lovasi Hírek

Új könyvek a könyvtárban
Felnőtt könyvek:  
Guy Adams: Sherlock Holmes: Dr. Moreau serege 
Taylor Adams: No exit 
Baráth Viktória: Egy év Rómában 
Simon Bright: Kilenc Pecsét: próféták vére 
Agatha Christie: Nyaraló gyilkosok 
Murakami Haruki: Norvég erdő 
Brenda Joyce: Rózsa a viharban 
Lisa Kleypas: Ravenel család:  
1. Érzéketlen Aranyifjú ;  
2. Winterborne választottja ;  
3. Ördöngös tavasz ;  
4. A szív doktora 
Körkép: 33 mai magyar író kisprózája 
Shirley MacLaine: Camino: a lélek utazása 
Robert Merle: Francia história 
Robert Merle: Mesterségem a halál 
Mészöly Miklós: Vadvizek 
Moldova György: Akit a mozdony füstje megcsapott 
Sarah Morgan: Miért éppen New York? 
Jojo Moyes: Az utolsó szerelmes levél 
Mary Nichols: Találkozunk még 
Alyssa Palombo: A velencei hegedűs (Antonio Vivaldi története) 
Praznovszky Mihály: Tisztelőd s barátod 
Jules Verne: Utazás a Föld középpontja felé 

Gyerekkönyvek:  
Mark Acey: Garfield: Szuper sulis kifogások könyve ; Garfield: Kreatív 
kifogások kézikönyve 
Izmindi Katalin: Dinófalvi mesék 
M. Kácsor Zoltán: Utazás Dinómdánomba 
M. Kácsor Zoltán: Sárkány törvény 
M. Kácsor Zoltán – Szigeti András: Az ármányos bobcat 
M. Kácsor Zoltán – Szigeti András: Turbó Brúnó, a versenyautó 
Kalas Györgyi: Tilda és a kövér macska 
Kertész Edina: A lány, aki orvos akart lenni 
Lackfi János fordításában: A bagolyaltatót huhog 
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 
Geronimo Stilton: Futás, meteorit-veszély! 
Vadadi Adrienn: Matricás Laci, a híres rabló 

Honismeret: Szíves Kalauz: okos és érdekes dolgokat mesél a saé-
vanyúvízről

Munkacsoport az idősek
biztonságáért

A Balatonfüredi Já-
rási Közbiztonsági 
Egyeztető Fórum idős-
ügyi munkacsoport-
ja megtartotta soron 
következő ülését. A 
Balatonfüredi Járási 
Közbiztonsági Egyez-
tető Fórum idősügyi 
munkacsoportja 2018. 
október 2-án tanács-
kozott a Balaton-parti 
város szociális köz-
pontjában.

A résztvevőket a helyi 
nyugdí�jasklub vezetője, 
Csonka Antal köszöntöt-
te, majd azt követően a 

Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság munkatársa 
tartott tájékoztatót. Sze-
keres Kornél rendőr őr-
nagy ismertette az idős 
személyek sérelmére 
elkövettet jellemző jog-
sértéseket, illetve azok 
megelőzési lehetősége-
it, valamint az igénybe 
vehető áldozatvédelmi 
szolgáltatásokról is fel-
világosí�tást adott. Az 
idősek áldozattá válásá-
nak megelőzése érdeké-
ben hasznos prevenciós 
tanácsokat fogalmazott 
meg a megjelenteknek, 
és kérte őket, hogy to-

vábbí�tsák az ajánlásokat 
szomszédjaiknak, isme-
rőseiknek:

•  Idegent ne engedjenek 
be az otthonukba!

•  Téli tüzelőt csak el-
lenőrizhető, leinfor-
málható forrásból 
vásároljanak, és min-
den esetben kérjenek 
számlát a leszállí�tott 
termékről!

•  Bankkártyájuk PIN 
kódját ne tegyék más 
személy számára hoz-
záférhetővé!

•  Idegeneknek ne árul-
ják el, ha egyedül élnek 

vagy egyedül tartóz-
kodnak ingatlanjuk-
ban!

•  Nem létezik olyan nye-
remény, melynek át-
vételéhez előzetesen 
pénzt kell utalni vagy 
egy bankjegykiadó au-
tomatánál számsort 
kell begépelni!

•  A közműszolgáltatók 
munkatársai túlfizetés 
esetén soha nem ad-
nak vissza készpénzt 
az ügyfélnek!

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó
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Hasznos orvosi tanácsok
az őszre

„Itt van az ősz, itt van újra”, 
í�rja a költő. Bizony itt 
van, s nem mindig szép, 
ahogyan Petőfinek volt, 
de nem tehetünk ellene. 
Az időjárás szeszélyeseb-
bé válik, komoly frontok, 
nagy hőmérsékletkülönb-
ségek jönnek, amik külö-
nösen megviselik a bete-
geket, de az egészségese-
ket is.
Ezek hatását megelőzni, 
de kivédeni sem igen le-
het. Aki érzékenyebb rá, 
inkább pihenjen ilyen-
kor, próbálja átvészelni a 
nehezebb időszakot. Hi-
degfrontnál a vérnyomás 
emelkedésére lehet szá-
mí�tani, ez kézben tartható 
rövid hatású vérnyomás-
csökkentővel. Fokozód-
nak az í�zületi fájdalmak, 
erre fájdalomcsillapí�tót 
javasolunk.
Ilyen időben öltözködé-

sünk is legyen réteges, 
a reggeli hideg után dél-
utánra meleg jön, legyen 
mit levenni! Az ősz az óvo-
da, iskola újraindulásának 
időszaka is, az ezzel járó 
„ví�ruscserével” együtt 
halmozódnak a közösség-
ben terjedő felső légúti, 
gyomor- és bélfertőzések. 
Ezek általában jóindula-
túak, pár nap alatt lezaj-
lanak, kezelésük diétával, 
folyadékbevitellel, pihe-
néssel megoldható. Sú-
lyosabb panaszok esetén 
érdemes felkeresni az or-
vosi rendelőt.
Hamarosan itt van az inf-
luenza védőoltás idősza-
ka, javaslom mindenkinek 
az oltás felvételét Bizo-
nyí�tott dolog, hogy aki 
megkapta, vagy egyálta-
lán nem, vagy lényegesen 
enyhébb tünetekkel vé-
szeli át a betegséget. Bár-

melyik nap indulhat a vas-
tagbélszűrés, kérjük, aki 
értesí�tést kap, használja 
ki a lehetőséget, jelent-
kezzen az orvosi rendelő-
ben a vizsgálati eszközök 
átvétele céljából, ott min-
den felvilágosí�tást meg 

fog kapni. Egyébként pe-
dig, amí�g szép, napsütéses 
idő van, mozogjunk sokat 
a szabadban, hamarosan 
jön a tél, amikor már erre 
nem lesz annyi lehetőség.

Dr. Bardóczi Miklós
háziorvos



Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.

Panasz nélkül is lehet beteg! 

Értesítjük a lakosságot, hogy az alábbi helyszínen és időpontban

vizsgálatot tartunk.

TÜDŐSZŰRŐ

LOVAS,

FALUHÁZ

2018. NOVEMBER 20.

13.45 – 17.45


