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Legfőbb érték az egészség
Megújult az orvosi rendelő Lovason

Több mint 11 millió forint vissza nem térítendő
belügyminisztériumi támogatással megújult a község
orvosi rendelője, amelybe
a Magyar Falu Program
pályázatán elnyert 1 millió
600 ezer forint támogatással korszerű egészségügyi
berendezéseket, illetve orvosi eszközöket is vásároltak, derült ki a csütörtöki
ünnepélyes átadáson.
Nagyon fontosnak nevezte
a helyiek, illetve az egészségügy érdekében megvalósí�tott
beruházást, Kontrát Károly
államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Ú� gy fogalmazott, az egészség a legfontosabb kincse, illetve értéke az embernek, amit őrizni,
védeni kell, és törődést igényel. Nagyon lényeges, hogy
ehhez rendelkezésre álljon
a szí�nvonalas egészségügyi
háttér, egyebek mellett a korszerű és jól felszerelt orvosi
rendelő, amelyet az emberek
felkereshetnek, mert a jó körülmények alapvetőek az ellátás biztonságában is.
– Nagy örömmel támogattam ezt a beruházást is,
hiszen Lovas gyarapodó,
népszerű település, különös
tekintettel a nyári idegenforgalmi szezonra, és nem
mindegy, milyen orvosi rendelőbe mennek a lakók, a
hazai és a külföldi vendégek,
illetve ott milyen eszközök
állnak rendelkezésre.
A képviselő üdvözölte a
helyiek példaértékű össze-
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fogásával benyújtott, kétféle
pályázatot, amivel az orvosi
rendelőre, illetve az eszközök beszerzésére nyertek el
központi és vissza nem térí�tendő támogatást. A képviselő úgy mondta, a békesség, az
együttműködés, az emberek
közötti szeretet egy település életében, illetőleg fejlődésében alapvető. A járvány
kapcsán Kontrát Károly kifejtette: – Eddig sikeresen védekeztünk, de az eredményeket
meg kell védeni. Nincs vége
a veszélynek, de a kormány
mindent megtesz annak érdekében, hogy az emberek
biztonságban legyenek. Hazánk Európa egyik legbiztonságosabb országa, és mindent megteszünk azért, hogy
ez í�gy is maradjon.
Ferenczy Gáborné polgármester külön köszönettel
szólt Kontrát Károly képvise-

lő támogatásáról, aki segí�tett
Lovasnak a beruházás megvalósí�tásában, majd aláhúzta,
a több mint 11 millió forint
értékű belügyminisztériumi,
vissza nem térí�tendő összegből Lovason végre korszerű
környezetben lehetnek az
egészségügyi dolgozók. A
pályázatokról felidézte, az
emlí�tett tárca kií�rására 2019
májusában nyújtottak be pályázatot az orvosi rendelő
fejlesztésére, felújí�tására. A
településen a felnőtt háziorvosnak és a gyermekorvosnak is helyet adó rendelő
felújí�tása több évtizede nem
történt meg, í�gy állapota a
mai kor szí�nvonalának már
egyáltalán nem felelt meg.
A pályázati támogatással
megújult a faluházban működő orvosi rendelő, a váróterem, a vizesblokk, az előtér,
ahol egyebek mellett kicserél-

ték a burkolatot, a nyí�lászárókat, korszerűsí�tették a fűtést
és az energetikai berendezést,
új bútorokat, szalagfüggönyt
vásároltak. A támogatást a
település mintegy 600 ezer
forint önerővel egészí�tette ki.
Lovas egy másik támogatással
is gazdagodott, ugyanis a felújí�tott rendelő a Magyar Falu
Program pályázatán elnyert
1 millió 600 ezer forintból
korszerű orvosi eszközökkel
is gyarapodott, í�gy új EKGkészülékkel, defibrillátorral,
laborberendezéssel, valamint
vérnyomásmérővel.
A köszöntők után az államtitkár, a polgármester és Dr.
Bardóczi Miklós felnőtt háziorvos a nemzeti szí�nű szalag
átvágásával átadta a korszerűen felszerelt és felújí�tott
orvosi rendelőt Lovason.
Kovács Erika (Napló)
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Légy áldott Szent István király!

Augusztus 20-ának ünnepére készülve, mint
magyar embereknek az
a tennivalónk, hogy első
királyunkra, államalapító
királyunkra Szent Istvánra emlékezzünk. Arra az
emberre, akinek megadatott, hogy sorsdöntő évtizedekben vegye kezébe a
magyarság irányításának
feladatát, és akinek teljesítményét aligha lehet túlbecsülni.
Pontosan 41 éven át uralkodott, előbb 997 től mint
nagyfejedelem, majd 1000.
december 25.-től mint Magyarország koronázott királya. Ez az idő pedig a magyar
történelem egyik legfontosabb négy évtizede volt,
amelyről joggal mondható,
hogy megalapozta egy egész
nemzet jövőjét. Mindez immáron 1000 esztendeje volt,
ám mégis: István király sok
döntésének a következményét máig is érezzük, tapasztalhatjuk mindennapi életünkben. Neki köszönhetjük,
hogy ma is – itt élhetünk a
Kárpát-medence közepén,

és Európa szí�vében; de neki
köszönhetjük például azt is,
hogy a latin abc-t használjuk
(és nem a cirill-t), és neki
köszönhetjük, hogy a nyugati kereszténység családjába
tartozunk.
Mai életünk, műveltségünk
és kultúránk számtalan mozzanata tehát személyesen
az ő döntésére vezethetőek
vissza. István király szellemének,
gondolkodásmódjának elemei ma is itt élnek
velünk, és Bennünk. Felmerülhet tehát a kérdés: Miért
is válhatott ilyen tartóssá és
egy nemzet számára ilyen
jelentőssé Szent István király
műve? Az első ezredforduló idején pontosan ugyanaz
volt a megmaradás parancsa, mint ami 1848-ban, vagy
1956-ban. Szent István korában ezt úgy fogalmazták
meg, hogy a keresztény Európához való csatlakozás és a
szuverén / független magyar
állam megteremtése. É� s ez a
cél: a szükséges társadalmi
átalakulás, az idők szavának a megértése (egyfelől);
és a nemzeti függetlenség
biztosí�tása (másfelől), – ez a
magyarság megmaradásnak
a feltétele! Azt is mondhatnánk: a magyar nemzet sí�rásója, aki a kettő közül bármelyiket is feladja. Szent István király 1000 évvel ezelőtt
hatalmas átalakí�tást hajtott
végre. műve pedig három pilléren nyugodott: ez a három
pillér, a magyarság, az európaiság, és a kereszténység
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egymást is megtámasztotta,
és meg tudja támasztani ma
is. Ez a három nem egymással szembenálló, hanem egymásra mutató valóság. É� s ez
a három – együtt jelenti a
magyar megmaradást. Szent
István először is magyar volt,
és magyar akart lenni. De
emellett fontosnak tartotta
beemelni népét és országát a
keresztény Európa közösségébe. É� s mindeközben eltanulni Európától mindazt, ami
élhetőbbé, fejlettebbé teheti
országát. Európaiság és magyarság az ő gondolkodásában állandó párbeszédben
állt egymással.
Az a tény, hogy István király
által felépí�tett intézményrendszer évszázadokon át
működőképes maradt, szintén bizonyí�téka annak, hogy
sikerült az egyensúlyt megteremtenie a magyarság és
az európaiság követelményei
között. Mi úgy lettünk része a
keresztény Európának, hogy
nem lettünk egy provinciája a
Német-római Császárságnak
és nem lettünk provinciája a
Bizánci Birodalomnak. Szent
István alakja azonban nem
lenne teljes, ha kihagynánk
belőle művének harmadik
pillérét: a kereszténységet.
Sok helyen megfogalmazták
már, a Szent István-i mű nem
érthető meg, ha Szent Istvánból ki akarják hagyni a szentet. Az ő élete sem volt kön�nyű, és az ő sorsa sem volt diadalmenet. Talán élete utolsó
évei voltak számára a legsö-

tétebbek. Elvesztette egyetlen fiát, és vele a megnyugtató öröklés lehetőségét. Látta,
hogy nem maradt igazán
alkalmas jelöltje, aki képes
lenne folytatni az államalapí�tás félbemaradó művét. Í�gy
akár a kétségbeesés is próbára tehette az öreg István
király lelki erejét. Végül úgy
döntött, – mivel az emberi
erő már nem volt képes többet tenni – keresztény hitére
és Isten gondviselésére bí�zta
magát és országát. Koronáját
felajánlotta a Szűzanyának,
és ezzel a magyar történelemnek egyenesen transzcendens, azaz túlvilági távlatot adott. Ha végignézünk a
további magyar történelmen,
azt látjuk, hogy a magyar történelem mindig akkor torkollott katasztrófába, amikor
lecsúsztunk erről a szentistváni útról, akár jobbra, akár
balra. É� s akkor gyarapodott,
gazdagodott a nemzet lelkileg, szellemileg is, anyagilag
is, amikor hűségesek voltunk
Szent István örökségéhez!
Akik anélkül akartak európaiak, vagy magyarok lenni,
hogy emellett keresztények
is volnának, nem számí�thatnak sikerre. Nekünk, Szent
István népé-nek legyen ő az a
tájékozódási pont, amely a siker és a magyar megmaradás
felé vezető utat mutatja!
Légy áldott Szent István
király!
v. Ajtós József László
c. prépost, ker. esperes,
plébános
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Kortárs művészeti bázis Lovason

Négy kiállítás, öt tárlatvezetés, tizenkét pódiumbeszélgetés, kilenc filmvetítés, négy koncert, két
színházi est és több helyi
értéket bemutató program várta az idei Garten
kortárs művészeti bázis
látogatóit.
A Garten 2020 programsorozatát Can Togay János,
a Veszprém-Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa
projekt művészeti és kreatí�v
tanácsadója nyitotta meg a
Nagy Gyula Galéria idillikus
kerthelységében. Már az
első napon óriási volt az érdeklődés. A katalógus alapján az idei válogatás sokszí�nűsége a tavalyi kiállí�tást is
felülmúlta; 120 művész több
mint 300 alkotása immár
két helyszí�nen volt megtekinthető. A festészet tartós
dominanciája mellett idén a
kurátorok kiemelt hangsúlyt
fektettek a fotográfiára. A
több, mint 300 műalkotást
bemutató válogatáson főként a feltörekvő művész
generáció műveivel találkozhattunk, de számos befutott
alkotó műveit is meg lehet
tekinteni és meg lehet vásárolni. A programok közül
igazi csalogató a képzőművészeti témájú dokumentum
és játékfilmeket vetí�tő kertmozi, ahol 10 frissen bemutatott, vagy ritkán játszott
filmet láthattunk, vagy nézhettünk újra.
A Garten központi kiállí�tása – elnevezéséhez hí�ven – egy tágas kertben álló
házban helyezkedik el, ahol
a korábbi óvodaépület helyiségeiben a Nagy Gyula
Művészeti Alapí�tvány munkatársai galériát alakí�tottak
ki. Itt volt látható tavaly, és
idén is ide került a kurátorok (Bánki Á� kos és Schneller
János) által meghí�vásos alapon válogatott sokszí�nű kép-

anyag. Idén a Márffy Ház pajtája Garten Pajta néven, nem
csak kiállí�tóhelyként csatlakozott a programsorozathoz, hanem itt kapott helyet
néhány szabadtéri program,
valamint a Balaton Projekt
névre hallgató képzőművészeti gyerektábor kiállí�tása
is. A csopaki Zámbó Műterem és Galéria két egyéni
kiállí�tással csatlakozott a
programsorozathoz; Szöllősi Géza Mesék a fiúszobából
cí�mű kiállí�tása, mí�g Hegyeshalmi László festő, grafikus
tárlatát augusztus 17-én nyitották meg.
Bánki Á� kos képzőművész,
kurátori múltját (Roham
Galéria, Latarka Galéria) és
művészetszervezői tapasztalatai is felhasználva 2018ban társult Schneller János
művészettörténész, kurátorral, aki korábban a Pintér Galéria és Aukciósház
kortárs kurátora volt, majd
a Resident Art Budapest
galériát vezette. Mindketten elkötelezett hí�vei a
kortárs művészeti közeg
kiterjesztésének és a képzőművészet szubkulturális
jellegének megszüntetéséért küzdenek. A Resident
Art kortárs művészeti ügynökséget megalapí�tva 2018
őszén vásárok szervezésébe kezdtek, melyeken elérhető árakon képviselik a
minőségi kortárs művészetet Budapesten és a Balatonon egyaránt. A Resident
Art Fair 2018-ban és 2019ben is megrendezett kiállí�tásai után 2019 nyarán
indí�tották útjára a Garten
projektet, melyet a tavalyi
sikeren felbátorodva, idén
másodjára rendeztek meg.
A következő számunkban
részletesen beszámolunk a
rendezvényről.
Szendi Péter

Paradicsomos-cukkini
krémleves
Hozzávalók:
1 fej vöröshagyma
2-3 gerezd fokhagyma
2-3 közepes burgonya
1 nagy vagy 2 közepes cukkini
2 friss paradicsom
1 sűrí�tett paradicsom
1 csokor bazsalikom
í�zlés szerint só, bors

Elkészítés:
Az aprí�tott vöröshagymát és a foghagymát a felforrósí�tott
olajon üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk a kockákra vágott
cukkinit és a meghámozott burgonyát. Felöntjük ví�zzel és
addig főzzük, amí�g a burgonya megpuhul. Majd hozzáadjuk
a lehéjazott, darabolt paradicsomot is, néhány percig kevergetjük, majd belerakjuk a paradicsompürét, a bazsalikomot
és sózzuk, borsozzuk. Az egészet összeturmixoljuk. Hagyjuk,
hogy egyet még rotyogjon, majd krutonnal vagy parmezánnal tálaljuk.
Jó étvágyat kí�vánok!
Magócsi Andrea
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Szélsőséges, kiszámíthatatlan volt
az idei nyár

Bár konkrét statisztikáink még nincsenek, az egészen biztos, hogy az idei
szezon sok szempontból
egyedi volt. Nehezen indult, júniusban nem csak
a bizonytalanság, az időjárás sem igazán kedvezett
az utazásnak, strandolásnak.
Ahogy mi tapasztaltuk, július közepétől indult be igazán az élet, ami egyébként az
eddigi években is hasonlóan
történt. Ami viszont eltérés volt, hogy szinte semmi
átmenet nem volt a csend,
nyugalom és a hirtelen tömeg, nyári forgatag között. A
külföldi vendégek érezhetően kevesebben voltak, mint
a korábbi években, a magyar
utazók azonban szí�vesen pihentek a Balatonnál.

Elsősorban a hétvégéken
tapasztaltunk nagy forgalmat, a szálláskeresések iránt
is csütörtök, péntektől volt
igen nagy a kereslet. É� rezhető, hogy sokan felélték tavas�szal a szabadságukat, vagy
más ok miatt nem tudtak
hosszabb pihenést beiktatni.
Jellemzőek voltak a lemondások, gyors változások is. Az
augusztus 20-i ünnepi hos�szúhétvége volt azt hiszem a
csúcs. Gyakorlatilag minden
szálláshely teltházas volt,
amely a látószögünkben van.
Sok helyen lehetett olvasni, hallani, hogy drága a
Balaton. Ú� gy gondolom, ez
összeségében nem í�gy van.
Valóban lehetett látni extrém
árazásokat néhány szállásnál, főleg frekventált helyeken, de a szállásadók többsé-

ge annak ellenére sem emelt
jelentősen árat, hogy az idei
év sok változást és nehézséget hozott számukra. Januártól napi adatszolgáltatást kell
teljesí�teniük, változtak az adminisztrációs feladataik, a
teljes tavaszi időszak kiesett.
A rövidebb tartózkodási idő
is több terhet ró a szállásokra, hiszen nem mindegy,
hogy egy apartman egy hétig, vagy tovább van kiadva,
vagy kétszer-háromszor kell
takarí�tani, ágyneműt cserélni
adott időszak alatt. Azonban
az utolsó pillanatban szállást
keresők számára valóban
nehezebb volt a jó ár-érték
arányú lehetőségeket megtalálni, hiszen a népszerű időszakok gyorsan elkeltek.
Csak úgy, mint az eddigi években, idén is nagyon

keresték a programokat az
emberek. Nagyon népszerűek voltak a zenés rendezvények, de a borongósabb
napokon a kerékpározás, túrázás is gyakori volt. Sokan
keresték fel kis termelői piacunkat is péntek délutánonként. Az alsóörsi elektromos
strandjárat is népszerű, sokan választják a séta helyett.
A családokat megmozgatja
a Kajla kampány, sokan keresték fel irodánkat is pecsétekért, útlevelekért. Az idei
balatoni nyár olyan lett, mint
az egész 2020-as év is, szélsőséges, kicsit kiszámí�thatatlan, de sok jó pillanata volt.

Az elmúlt másfél évben több mint százezer
fővel nőtt hazánkban a
horgászok száma, így ma
már közel hatszáz ezren
hódolnak e szabadidős
sportnak. Vélhetően ehhez a létszámnövekedéshez hozzájárult az is, hogy
2019. január 1-től díjmentes a horgászvizsga, és
ugyanezen időponttól kezdődően a halgazdálkodási
hatóság helyett a Magyar
Országos Horgász Szövetsége kapta meg a vizsgáztatás lehetőségét.
Gyerek horgászaink 10
éves kortól vizsgázhatnak,
azonban vizsgakötelezettsége van azon horgászoknak,
akik 15. életévüket már betöltötték.
Természetesen
nem érdemes az utolsó pillanatra halogatni a vizsgát,
jobb időben tájékozódni a

lehetséges
helyszí�nekről,
a vizsgázás rendjéről, felkészüléshez szükséges segédanyagokról. A vizsga
kifejezés hallatán sokunk
adrenalin- és stressz szintje
megnő.
Ezt megelőzendő járjuk
körbe a témát, mi is várható
egy ilyen megmérettetésen.
Valamennyi horgászvizsga
két egységből áll, í�rásbeli és
szóbeli részből. Az í�rásbeli a
horgászrenddel kapcsolatos
feleletválasztó vagy egyszerű kifejtő kérdésekből áll,
melyekből a vizsgázónak
legalább kétharmadára helyesen kell válaszolnia, csak
ekkor kerülhet sor a hazánkban előforduló halfajok képről történő felismerésére.
A vizsga második részében a vizsgázó által kihúzott képeken találhatók
őshonos, idegen honos,

fogható és természetvédelmi oltalom alatt álló halakat kell felismerni, majd a
vizsgázónak ismertetni kell
az adott faj biológiai jellemzőit, esetleges tilalmi idejét
és méretkorlátozását. Hazánkban lévő természetes
vizekben több mint 80 halfaj található. Valamennyit
lehetetlen felismerni, ezért
a vizsgáztatók igyekszenek
a képek tárát úgy összeállí�tani, hogy ebbe leginkább
a régióban, – esetünkben
a Balatonban – található
jellemzőbb halak, illetve a
védelem alá eső halfajok
kerüljenek. A vizsgára jelentkezés feltétele a magyar
horgászkártya
regisztráció, melyet a jelentkezők
otthonról is elvégezhetnek az országos szövetség
honlapján. A regisztrációban segí�tséget nyújtanak a

horgászjegyet forgalmazó
egyesületi irodák, horgászboltok.
A leendő vizsgázok e-mailben kapják meg a felkészülési tananyagot, gyakorláshoz
szükséges próbateszt elérhetőségét. Ha véletlenül
nem sikerül a vizsga, akkor
sincs baj, a megismételt
vizsgáért sem kell fizetnie
leendő horgásztársunknak.
Jó tapasztalni, hogy a vizsgázók nagy része, kiváltképpen a gyerekek felkészülten
érkeznek a vizsgára. Várunk
minden vizsgázni vágyót Balatonalmádiban, a Balatoni
Horgászegyesületek Szövetsége irodájában. Információ,
vizsgára jelentkezés: 06-30951-0442-es telefonszámon.

Pataki Júlia
TDM menedzser
Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület

Néhány gondolat az állami horgászvizsgáról

Balogh Tibor elnök
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége

Lovasi Hírek
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Napközis Tábor
2020.07.06-10.

Idén is megtartottuk
nyári napközis táborunkat,
ahová 40 gyermek jelentkezett. A tábor helyszínét
az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és
Kézilabda Utánpótlásközpont, a reggelit, az ebédet
és az uzsonnát pedig az
alsóörsi Napraforgó Óvoda
konyhája biztosította.
A gyermekek a hét során,
olyan bibliai személyekkel
ismerkedtek meg, akik az
Isten által vezetett életet
éltek. A történeteket különböző kézműves foglalkozásokkal mélyí�tettük tovább
bennük, ennek során még a
nemezelést is kipróbálhatták. Egy nap sem telt el sport

és strandolás nélkül, a fiúk
focizhattak, a segí�tők ellen,
a lányok, pedig az egyéni
sportokban probálhatták ki
magukat (pingpong, tollaslabda, frizbi).
A strandra az önkormányzat jóvoltából a gyermekek
kedvezményesen juthattak
el. Az utolsó napon népi játékokkal és ugráló várral
leptük meg a gyerekeket. A
hétvégén, vasárnap a református templomban táborzáróknak
istentiszteletet
tartottunk, ahol a táborozok énekpárbajra hí�vták ki
a szüleiket, a végeredmény,
pedig igazságos döntetlen
lett. Istennek hála senki se
lett beteg és az időjárás is

nekünk kedvezett. Köszönjük szépen minden segí�tő
munkáját, áldjon meg minket a mindenható Ú� r Isten,

hiszen Ö� vé a dicsőség (soli
Deo gloria)!
Kálmán Dániel, segédlelkész

Könyvtári program a kutyák helyes
tartásáról és gondozásáról

Augusztus 15-én szombat délután a Faluház udvarán a Lovasi Könyvtár
szervezésében a kutyák
helyes tartásának és gondozásának alapjaival ismerkedhettek meg a gyerekek és a felnőttek egy
előadás keretén belül.
Halász Márta habilitációs kutyakiképző és szintén
Márta nevű lánya együtt tartották a programot. Külön
érdekessége volt a programnak, hogy saját kutyusukat is
elhozták és a jelenlévők nem
csak megsimogathatták, de
meg is csodálhatták a Panni
nevű Golden Retriever fajtájú
eb kiegyensúlyozott, békés és
fegyelmezett viselkedését is.
Kutyájuk
segí�tségével
megmutatták milyen egy
minőségi kutyahám és póráz, milyen és mire szolgál
a kutya útlevele, hogyan le-

het autós vagy akár repülős
utazásra, külföldi nyaralásra
is magunkkal vinni kedvencünket. Szép számmal jöttek
az érdeklődők, összesen 16
részvevője volt a programnak (3 négylábú, és 13 gazdi), mivel hárman a saját kutyusukat is elhozták. Í�gy azt
is láthattuk, hogy a kutyák
hogyan ismerkednek, játsza-

nak egymással, és ha többen
vannak együtt, akkor már
nehezebb fegyelmezni őket.
É� rdekes és tanulságos
volt hallani, hogy a kutyák
viselkedése falkában megváltozik (ha 3 kutya együtt
van, az már falkának tekinthető), és ez saját kutyánkra
is érvényes. Mivel a kutyák
alapvetően
ösztönlények,

ezért a kiképző szerint még
a saját kutyájában sem lehet
száz százalékosan biztos az
ember. Halász Márta ugyan
terápiás kutya kiképző is, de
a mostani alkalom nem terápiás bemutató volt, hanem
inkább az érdeklődők kérdéseire igyekezett válaszolni. Többek között arra is kitért, hogy mit célszerű vagy
éppen nem célszerű tenni,
ha egy kutya támadólag lép
fel emberrel szemben, vagy
ha egymással összeverekednek. Emellett még sok
hozzászólás és kérdés is elhangzott, illetve vidám és
érdekes kutyás történeteket
is megosztottak egymással
a jelenlévők. Jó hangulatban
szinte elröppent az idő és
észre sem vettük, hogy milyen gyorsan eltelt a kétórás
program.
Magócsi Andrea
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Színvonalas családi nap Lovason
Sajnos a méltán közkedvelt és színvonalas Lovasi
napok idén a járványhelyzet miatt elmaradt, ugyanakkor nagy volt az igény
a lakosság körében, hogy
szervezzünk egy családi
napot, melyet a Millenniumi Parkban megtartottunk – ismerteti az előzményeket Sárdi Máté önkormányzati képviselő.
A rendezvényt a helyi polgárőrség szervezte, igyekeztek úgy összeállí�tani a prog-

ramsorozatot, hogy mindazt valamennyi korosztályt
megszólí�tson. A délelőtt a
gasztronómia jegyében telt
el, amikor is négy csapat
bográcsban főtt ételt készí�tett, egy pedig tárcsán sütött
finom ebédet. A baráti társaságok nem versenyeztek
egymással, csupán vendégül
látták egymást és a programra érkezőket. Kora délután
szí�nvonalas gyerekprogramok voltak, ahol megtalálható volt az ugrálóvár, élő-

csocsó, kézműves foglalkozás
és Dienes Andrea helyi lakos
jóvoltából az arcfestés. Közben Magócsi Andrea programszervező szájmaszkokat
hozott, melyet ki lehetett festeni, ez nagyon népszerű volt
a gyerekek körében.
Késő délután meghirdették,
– hosszú évek után – a Lovas
erős embere vetélkedőt, ahol
hét bátor fiatalember mérte
össze tudását és erejét. A jó
hangulatú vetélkedőt végül
Borsan Márk nyerte meg.

Este pedig fantasztikus koncertet adott a FunThomas
Band kilenc tagú zenekar. A
hét esztendővel ezelőtt alapí�tott várpalotai együttes
repertoárjában megtalálható
volt a pop, a rock, és a funky.
Vadonatúj és örökzöldslágereket hallhatott a lelkes közönség, saját feldolgozásban.
Az együttes tavaly nagy sikerrel lépett fel a Lovasi napokon, melyet megismételtek a
családi napon is.
Szendi Péter

Útközben is biztonságban
Balatonfüreden

– A rendőrök vagyonvédelmi tanácsokkal látták el az utazókat

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság több közlekedési szervvel együttműködve 2015 nyarán indí�totta
útjára a Biztonságban útköz-

ben elnevezésű bűn- és baleset-megelőzési programot.
Ennek keretében a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság
munkatársai augusztus 4-én

délután a helyi vasútállomáson tájékoztatták az utasokat
az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről. Felhí�vták
a figyelmüket többek között
arra, hogy ne hagyják őrizetlenül utazótáskáikat, értéktárgyaikat, pénztárcájukat,
mobiltelefonjukat, és ezeket,
valamint irataikat soha ne a
táska tetejére rakják, hanem
annak belső zsebeibe.
A rendőrök kitértek a
bankautomatáknál történő
biztonságos készpénzfelvételre is. Kérték a turistákat,
hogy bankkártyájuk PIN
kódját csak abban az eset-

ben üssék be, ha nem áll mögöttük közel senki, ha pedig
megkapták a pénzt, pénztárcájukat azonnal tegyék a
táskájukba. A nyári idegenforgalmi szezonban a turisták sérelmére elkövetett
jogsértések megelőzése és
visszaszorí�tása érdekében a
rendőrök folyamatosan ellenőrzik a vasútállomás területét és annak környékét.
Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési
tanácsadó
Balatonfüredi
Rendőrkapitányság

