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A testületi ülésről jelentjük...
A legutóbbi testületi ülésen 
elfogadták az önkormányzat 
II. féléves munkatervét, csak-
úgy, mint a civil szervezetek 
és egyházak 2017. évben ka-
pott támogatásáról szóló be-
számolót. Az önkormányzat 
az idei évi támogatási kérel-

mekről is döntött, egyben 
elfogadták a védőnői beszá-
molót is. Döntés született két 
fűkasza beszerzéséről, a Lo-
vas Csárda kérelmére a csár-
dához vezető úton 3 köbmé-
ter murva leszórásáról, és a 
hivatal épületlábazatnak fel-

újí�tásáról. Ferenczy Gáborné 
polgármester tájékoztatta a 
testületet a soron következő 
pályázatokról (érdekeltség-
növelő pályázat és a Malom-
völgy utcai park parkosí�tásá-
ról).

Szendi Péter

Húsvéti játszóház 2018-ban
A Lovas Jövőjéért Egyesület 

április 15-én immáron nyolca-
dik alkalommal rendezte meg 
a falu gyerekeinek a hagyomá-
nyos húsvéti játszóházát a falu-
ház udvarán és nagytermében.

Az ötleteket, modelleket és sab-
lonokat Baloghné Torma Vera 
készí�tette, mutatta be és a hely-
szí�nen Kránitzné Erika, Hajdu-
Briant Á� gi és Hudanik Erzsike se-
gí�tette a munkáját. Eközben meg-
érkezetek a nyuszik, melyeket a 

kis traktora segí�tségével Sümegi 
József ajánlott fel a rendezvény 
idejére. Á gyerekek kitörő öröm-
mel fogadták a mindenre elszánt 
nyulakat, és egy percre sem hagy-
ták abba bundájuk módszeres si-
mogatását.

Áhogy telt az idő, egyre több 
gyermek serénykedett, készí�tette 
a húsvéti dí�sztárgyakat, festette 
a kifújt tojásokat és kitörő izga-
lommal várta a hí�res tojáskereső 
futamot. Köszönhetően az ado-
mányoknak és a felajánlásoknak, 

csokitojásból több volt, mint rej-
tekhely a faluház udvarán, í�gy 
senki nem távozhatott szomorú 
szemekkel.

Szerencsére az idő nekünk ked-
vezett és csak a rendezvény végé-
re, mikor már minden gyermek 
elszállingózott kezdett szemer-
kélni az eső. Köszönet minden-
kinek, aki velünk töltötte ezt a 
kellemes délelőttöt, és köszönet a 
szervezőknek a kitartó munkáért.

Vellai János
elnök



2 Lovasi Hírek

Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Szendi Péter
ISSN 2061-0793

Lapzárta: minden hónap 20-ig. A megjelent cikkek nem feltétlenül 
egyeznek meg a kiadó véleményével.

Tel.: 06 30 530 3466   |    E-mail: szendipeti@gmail.com
Nyomtatás: OOk-Press Kft. 8200 Veszprém, Pápai u. 37/A

www.ookpress.hu

Hirdessen a Lovas Hírekben!

1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 

Ft

információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

A Balaton Riviéra arcai:
Itt jó kikötni!

Még egy kicsi, és Lóránt 
felhozza a Balatont Lo-
vasra! Na jó, ez túlzás, de 
a vendégeket biztosan. 
Tele van ötlettel, jóval 
fölülmúlja, amit akár a 
pesti vagy Balaton-fel-
vidéki romkocsmák kí�-
nálnak. Nem a szokásos 
„sajttorta, bodzaszörp” 
kombót tolja, hanem 
például zenekarokat is 
hí�v, 12 koncert, ennyi jó 
buli volt nála tavaly nyá-
ron. Most meg gyalog-

túrát és szemétszedést 
szervez a Malom-völgy-
be és az Ö� reg-hegyre, 
de például meghí�vta a 
Pannon Egyetem rekto-
rát, tartson előadást a 
klí�maváltozásról a Föld 
Napja alkalmából. Kötő-
elemként mini bolhapi-
acot gründol, a hétvége-
kenés nyári mozit tervez 
a kocsma teraszán. Eb-
ből is látszik, hogy egy új 
közösségi helyként kezd 
működni a Lovas Kikötő, 

amit Lóri saját kezűleg 
renovált, átfestett régi 
bútorokkal rendezett 
be. Nagyon oldschool.
Egyből otthon érzi ma-
gát az ember nála. A bi-
ciklit csak nekitámaszt-
juk a teraszkorlátnak és 
már bent is vagyunk az 
élet sűrűjében. De ha 
valaki lóháton érkezik, 
attól sem jön zavarba 
Lóránt. Simán elfér a 
kultúrkocsma bejárata 
előtt a ló is. Továbbá csa-
ládbarát és kutyabarát is 
a hely. A közösségi mun-
kát Csomai Lóránt vala-
mikor állatmentőként 
kezdte. Első diplomáját 
kémia-környezetvéde-
lem szakos, a másodikat 
pedig franciatanárként 
szerezte. Ez a sokoldalú-
sága jellemző mindenre, 
amibe belekezd.
Semmilyen munkától 
nem ijed vissza, az üz-
letvezetés és marketing 
mellett a sütés-főzést is 
elsajátí�totta. Isteni kug-
lófot készí�t, vagy almás 
pitét, amihez éppen 
kedve van. E� s erről azon 
frissiben értesí�ti is kö-
vetőit a Facebookon ma-
gyarul, angolul. Utóbbit 
dí�jazzák a helyben és 

környéken élő, vagy nya-
raló külföldiek: angolok, 
svédek, franciák, akik 
örömmel vették például 
azt is, hogy finom regge-
lire is be lehet ülni a Lo-
vas Kikötőbe, nem csak 
esti dumálásra. Reggeli-
ző hely is a Lovas Kikö-
tő. Kint ülsz a teraszon 
kellemes reggeli napsü-
tésben és énekelnek a 
madarak, miközben az 
első kávédat vagy a rán-
tottádat fogyasztod!
Nem egyszerű „beállí�ta-
ni” az egyensúlyt, hogy 
mi az a „projekt”, amit az 
itteni vendégkör elbí�r. 
Egy idő után Lóránt sem 
tudja pusztán karitász 
verzióban csinálni, ren-
tábilisnak kellene lennie 
a Kikötőnek. Ázt mond-
ja, éppen azért csatla-
kozott a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület-
hez, mert hisz az együtt-
működésben, abban, 
hogy egymás kölcsönös 
segí�tésével, támogatásá-
val többen, együtt lehet 
jó dolgokat elérni és fej-
lődni.

Bartuc Gabriella

Kis falu, nagy élmények! Izgalmas, egyedi hely a Lovas 
Kikötő, tele meglepetéssel. Csomai Lóránt, a két éve 
nyílt kávézó, bisztró tulajdonosa a meglepetések em-
bere, hiszen kinek jutna eszébe kikötőt nyitni másfél 
kilométerre a parttól? Kicsit olyan, mint Fitzcaraldo, 
aki operát vitt a dzsungelbe és az volt az álma, hogy 
ott hallhassa Carusót énekelni. 

CSÖMÁI LÖ� rÁ� NT, a Lovas Kikötő tulajdonosa és vezetője. 
Felhozza a Balatont Lovasra
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Ismét választottunk,
magas részvételi arány mellett

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópol-
gárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcím-
mel rendelkező választópolgárok száma 347 fő volt 

Lovason. Ebből 266 fő szavazott, mely 76.66 %-os rész-
vételi arányt jelent. Az érvénytelen szavazólapok száma 
5 volt. 

A szavazatok száma pártlistánként:
1 SPÖrTÖS E� S EGE� SZSE� GES MÁGYÁrÖrSZÁ� GE� rT PÁ� rT  0 
2 MÖMENTUM MÖZGÁLÖM  6 
3 DEMÖKrÁTIKUS KÖÁLI�CIÖ�  10 
4 SZEGE� NY EMBErEK MÁGYÁrÖrSZÁ� GE� rT PÁ� rT  0 
5 KÖ� ZÖ� S NEVEZÖ�  2018 1 szavazat  1 
6 EUrÖ� PÁI rÖMÁ KErESZTE� NYEK JÖBBLE� TE� E� rT DEMÖKrÁTIKUS PÁ� rT  0 
7 Ö� SSZEFÖGÁ� S PÁ� rT  0 
8 MÁGYÁr KE� TFÁrKU�  KUTYÁ PÁ� rT  4 
9 MÁGYÁr SZÖCIÁLISTÁ PÁ� rT-PÁ� rBESZE� D MÁGYÁrÖrSZÁ� GE� rT PÁ� rT  26 
10 IrÁ� NYTU�  PÁ� rT  0 
11 MÁGYÁr IGÁZSÁ� G E� S E� LET PÁ� rTJÁ  2 
12 MÁGYÁrÖrSZÁ� GI CIGÁ� NYPÁ� rT  0 
13 FIDESZ - MÁGYÁr PÖLGÁ� rI SZÖ� VETSE� G-KErESZTE� NYDEMÖKrÁTÁ NE� PPÁ� rT  147 
14 NET PÁ� rT  1 
15 JÖBBIK MÁGYÁrÖrSZÁ� GE� rT MÖZGÁLÖM  37 
16 MÁGYÁrÖrSZÁ� GÖN E� LÖ�  DÖLGÖZÖ�  E� S TÁNULÖ�  EMBErEK PÁ� rTJÁ  0 
17 MÁGYÁr MUNKÁ� SPÁ� rT  0 
18 EGYU� TT - Á KÖrSZÁKVÁ� LTÖ� K PÁ� rTJÁ  0 
19 CSÁLÁ� DÖK PÁ� rTJÁ  1 
20 LEHET MÁ� S Á PÖLITIKÁ  24 
21 TENNI ÁKÁrÁ� S MÖZGÁLÖM  1 
22 rEND E� S ELSZÁ� MÖLTÁTÁ� S PÁ� rT  0 
23 KELL ÁZ Ö� SSZEFÖGÁ� S PÁ� rT  0

A szavazatok száma jelöltenként: 

1 Pillér Zsolt Márton HÁZÁ MINDENKIE� 0  szavazat
2 Molnár richárdné TENNI ÁKÁrÁ� S MÖZGÁLÖM 0  szavazat
3 Bodroghalmi Gábor Álfréd CSP 3  szavazat
4 Ságodi Zoltán LMP Visszalépett. 
5 Gulyás Lászlóné KÖ� SSZ 2  szavazat
6 Csonnó Jenőné DEMÖKrÁTÁ PÁ� rT 0  szavazat
7 Kepli Lajos JÖBBIK 81 szavazat
8 Kocsis Erika E� BMP 1  szavazat
9 Csopják Tamás E� rTU� NK E� rTETEK 1  szavazat
10 Felczán Erzsébet Ö� SSZEFÖGÁ� S PÁ� rT 0  szavazat
11 Szolga-László Szindi Márta NEMZET E� S BE� KE 0  szavazat
12 Deák Istvánné DK 15  szavazat
13 Kontrát Károly FIDESZ-KDNP 152  szavazat
14 Kiss László MÖMENTUM 6  szavazat
15 Szirbek Lászlóné ÖP 0 szavazat

Lovas Község Ö� nkormányzata köszönetét szeretné kifejezni a Választási Bizottság tagjainak, a korrekt, segí�tőkész munkájá-
ért. Á választáson kirí�vó esemény nem történt.

Szendi Péter
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Január közepétől március közepéig tartott 
a Lovasi esték előadássorozat, melyre ismét 
sokan voltak kíváncsiak. Ferenczy Gáborné 
polgármester szerint szükség van az ilyen 
jellegű kulturális, szellemi műhelyekre a mai 
világban. 

Legelőször Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász 
tartott előadást. Á 2017-es és az előtte levő év 
olyan kihí�vásokat, válságjelenségeket tartoga-
tott az EU és Magyarország számára, amelye-
ket kezelni kellett jogi 
úton, gazdasági-, és 
társadalompolit ikai 
eszközökkel, hangsú-
lyozta az alkotmány-
jogász. Ifj. Lomnici 
Zoltán utalt a régió tí�z 
országában készí�tett 
felmérésre, miszerint 
az uniós tagsággal 
sokan elégedettek a 
közép-európai térség-
ben, viszont nem elé-
gedettek a brüsszeli 
vezetéssel, főleg Cseh-
országban, Szlovákiá-
ban, és Magyarorszá-
gon. 
– Az ismert alkotmány-
jogászt Szűts István Gergely történész követte, aki 
a trianoni menekültekről, a békeszerződés társa-
dalmi hatásainak alig ismert következményeiről 
beszélt, képekkel illusztrálva. 1918 és 1924 között 
több mint 400 ezer személy menekült, vagy köl-
tözött át az utódállamokból Magyarország terü-
letére. E hatalmas népességtömeg elhelyezése ko-
moly problémát okozott a magyar állam számára, 
ennek következtében több ezren voltak kénytele-
nek még az 1920-as évek közepén is barakktele-
peken és vagonlakásokban élni – foglalta össze az 
előadást Ferenczy Gáborné polgármester. 
Á „Sztetoszkóppal Ugandában” cí�mű előadáson 
Magyar Katalin veszprémi gyermekorvos a feke-
te kontinensről beszélt. Á Magyar Áfrika Társa-
ság által szervezett 16. orvosi misszió tagjaként 

utazott a doktornő 2017 augusztusában Ugan-
dába. Az Afrika gyöngyszemeként is emlegetett 
ország adottságait, az ottani életkörülményeket, 
valamint a személyes tapasztalatait mutatta be 
képekkel illusztrálva. 
Magyar Lóránt mentálhigiénés diplomával ren-
delkező, integratí�v szemléletű szakember - or-
vos, előadó, életvezetési tanácsadó és állandó 
diakónus a csalódásokról, a kudarcokról, a sike-
rekről és a reményről tartott előadást. Á szak-
embert Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus 

ajánlotta a szervezők 
figyelmébe, mond-
ván benne látja méltó 
utódját. A rendezvé-
nyen bemutatásra ke-
rült új könyve, a Mégis 
legyél győztes!, mely 
az előadás tematikáját 
is magába foglalta. 
Á Lovasi esték zárá-
saként Horváth József 
mesélt arról, hogyan 
tört ki a karcagi ci-
gánytelepről és lett 
elismert fiatal kutató. 
– A molekuláris gene-
tikából szerzett mes-
terdiplomát. Jelenleg 
a Debreceni Egyetem 

Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézeté-
nek kutató-biológusa, korábban a szájüregi rák 
korai diagnosztizálásán dolgozott a tudományos 
doktori kutatómunkájának keretein belül. Mára 
a rákkutatás elismert szakértője, és olyan dol-
gokon munkálkodik, ami a rák gyógyításában is 
nagyszerű eredményeket hozhat. Kutatómunká-
ja mellett a kendernövényből kivont, nem tudat-
módosító és teljesen legális kannabidollal, azaz 
CBD-vel is elkezdett foglalkozni. A CBD nagyban 
hozzájárul a daganatos betegek életminőségé-
nek a javításához, de akár daganatellenes hatá-
sát is kifejtheti, amit már néhány beteg esetében 
bizonyított is – zárta szavait Ferenczy Gáborné 
polgármester. 

Szendi Péter

Idén is sikeres volt
a Lovasi esték előadássorozat

FErENCZY GÁ� BÖrNE�  polgármester
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Tavaszi varázslat Alsóörsön
Nagyon sokan jöttek el a divatbemutatóra

Másodszor tartottak divatbe-
mutatót az Eötvös Károly Mű-
velődési Házban. Tavalyelőtt 
a lovasi Dubapp Varroda már 
sikeresen bemutatkozott a te-
lepülésen. Most a tavasz jegyé-
ben állították össze a kollekci-
ójukat. 
Szabó Ánnamária tulajdonos, fő-
szervező 1993-ban végzett női ru-
hakészí�tőként. Idestova huszonöt 
éve dolgozik a szakmájában. A 
méretes ruhakészí�téstől, a mo-
dellezésen át, a minőség ellenőr-
zéséig megtanulta a divatszakma 
fortélyait. Munkája során több di-
vattervezővel is együtt dolgozott 
Budapesten, tőlük sokat tanult. 

Igyekszik folyamatosan fejlőd-
ni, követni az aktuális trendeket. 
Nyolcvan darab ruhát mutattak 
be a modellek, többféle stí�lusban. 
Á varroda fő profilja a sportruhá-
zat, de az utcai viselet, alkalmi- és 
estélyi ruhák szintén helyet kap-
tak a látványos divatbemutatón.  
A rendezvény ötlete és inspirálója 
Kovácsné Kasza Katalin volt, aki 
nagyon sokat segí�tett Ánnamári-
ának. Mivel az esemény a Tavaszi 
varázslat 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, gyorsabb 
volt az esemény. 
Alsóörs már számos rendezvény-
nek helyt adott, igyekeznek mi-
nél szí�nesebbé tenni a palettát. 
A mostani divatbemutatóra is 
nagyon sokan jöttek el. Nemcsak 
hölgyek, hanem férfiak is, ez is azt 
mutatja, hogy szükség van az ilyen 
jellegű programokra. Á ruhák, a 
szí�nek, mind a tavaszi termékeket 
idézték. A lovasi varroda szeretne 
további divatbemutatókat tartani, 
mert úgy érzik, erre a környéken 
nagy igény van. Igyekeznek min-
den évben valami újat produkálni, 
alkotni. 

Szendi Péter
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Szabóné Jámbor Eszter jogász, ta-
nár, három gyermek édesanyja, 
aki legújabban mesekönyveket ír. 
Véleménye szerint jó olykor leülni 
a gép mellé, és nem a paragrafuso-
kat tanulmányozni. A meseírás és a 
vele együtt járó kirándulás felfris-
síti, boldoggá teszi, új erőt ad neki 
a szürke hétköznapokban. 

Jelenleg Lovason dolgozik aljegyző-
ként, de a könyvek már kisgyermek-
ként körülvették, a naplóí�rás pedig 
mindig része volt az életének. E� rde-
kességként emlí�ti meg, hogy a főiskolai 
szakdolgozatát a mesék gyermekekre 
gyakorolt hatásáról í�rta. - Később, 
amikor megszületett első gyermekünk 
és a férjem munkája miatt az Egyesült 
Államokban éltünk, elkezdtem blogot 
vezetni, akkor még csak azért, hogy a 
család tudjon rólunk. 2005-öt írtunk 
ekkor, és a bloggerkedés nem volt egy 
elterjedt dolog. Meg is lepődtem, hogy 
egyszer csak a magunknak és nagyszü-
lőknek írt babás útinaplóm a toplista 
élére ugrott. Több üzenetet is kaptam 
akkor, hogy miért nem jelentetem meg 
nyomtatásban – kezdi a beszélgetést 
Eszter. Áztán megszületett a második 
kisfiuk, hazaköltöztek, megérkezett a 
kislányuk, visszament dolgozni és a 
blogolás, legalábbis nyilvános formá-
ban, egy ideig elmaradt.

A mesekönyves ötlet a legutóbbi ame-
rikai utunk során pattant ki a fejéből. 
Á Grand Canyon-ban túráztak, ami 
egy csodálatos hely, és már régóta raj-
ta volt a bakancslistájukon. Á Grand 
Canyon Nemzeti Parkban nem csupán 
egyéni túrázókkal, hanem sok kisgye-
rekes családdal is találkoztak. Elgon-
dolkozott azon, hogy mi magyarok is 

számtalan nemzeti kinccsel rendelke-
zünk, hogyan lehetne megszerettetni 
a kirándulást és az élménygyűjtést 
a mai gyerekekkel. A válasz hamar 
megszületett, kirándulós mesekönyv-
vel. –Eddig három írásom készült el 
e-book formában, melyet még kettő 
követ. A történetekben a Hegyestű, a 
tihanyi Levendulaház, Salföld és az 
ingókövek, a tapolcai tavas barlang, 
illetve a bakonybéli csillagvizsgáló sze-
repel. Reményeim szerint idővel nyom-
tatott formában is megjelennek a me-
sék, melyre úgy érzem, nagy szükség 
van a mai világban. Nagy örömömre 
a kezdeményezésemet a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park igazgatója, Puskás 
Zoltán is nagy örömmel fogadta. Esz-
ter reméli, hogy elképzelései meg-
valósulnak és idővel nemcsak a kör-
nyékünkről, hanem az ország számos 
pontjáról tud majd í�rni utazós mese-
könyveket. 

Szendi Péter

A paragrafusok között megbújva,
kirándulós mesekönyveket írRendelkezés

az adó 1+1 %-áról
Áz idei esztendőben is rendelkezhe-
tünk jövedelemadónk egy részéről. 
1%-át valamelyik egyháznak, másik 
1%-át pedig egy civil szervezetnek 
ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület 
Ádószám: 19384878-1-19

Nagy Gyula Művészeti Alapítvány 
Ádószám: 19380575-2-19 

Lovas Egyesület 
Ádószám: 18933967-1-19

Lovasi Polgárőr Egyesület 
Ádószám: 18936757-1-19

Magyar Katolikus Egyház 
Technikai száma: 0011

Magyar Református Egyház 
Technikai száma: 0066


