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A Lovasi Önkormányzat és a Körjegyzõség dolgozói
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánnak
Lovas állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak!

A mi Megváltónk Karácsony, mint ünnep
“Kedveseim, ma született
a mi Megváltónk, örvendezzünk”!
Nem szabad szomorkodni
akkor, amikor az Élet születésnapját ünnepeljük.(Ókeresztény himnusz)
A keresztény hitvilág központjában Jézus Krisztus áll.
Istenben sokan hisznek az
emberek világban a keresztényeken kívül is, pl. a mohamedánok , a hinduk, a kínaiak
és nem szabad meglepődni,
hisznek még a pogányok is.
Mi keresztény római katolikusok, protestánsok és keleti
ortodoxok egyaránt, túl azon,
hogy Istenben hiszünk, hiszünk Jézus Krisztusban az
Isten egyszülött fiában, akit az
Atya elküldött megváltásunkra. Istenünkhöz és Atyánkhoz
Jézus Krisztus nyitotta meg
az utat és csak is Őáltala, az
Ő segítségével juthatunk el
a mennyei Atyánkhoz. Ezért
bízunk benne, és hagyatkozunk Urunk Jézus Krisztus
örök életet szerző irgalmára.
A Megváltó Krisztusba vetett
hitünk nemcsak megszületéséig, fellépéséig nyúlik vissza,
hanem az Ószövetségi zsidó
népig. Az Ószövetség prófétá-

inak jövendölései, a zsidó nép
messiási reményei táplálták
a megváltó Krisztusba vetett
hitet, ébren tartva az ádventi
várakozást.
Folytatás a 3. oldalon

Karácsony napja mindig is
az emberiség egyik legősibb
ünnepe volt, s az év egyik
kiemelt pontjaként jelezte a
Nap fordulását és egy újabb
év eljövetelét.
A Római Birodalomban az
ünnepet a már erősödő Napisten, és Mithrász-kultusz nyo-

mására az i.sz. 3. században
rendelték el. Az ekkor erősödő
keresztény vallás szimbolikájában az isteni fényforrást, a sötétségen diadalmaskodó fényt
Krisztus szimbolizálta, így hamarosan az ő személyét is ehhez a naphoz kötötték.
Krisztus személye születése
által kapcsolódik a téli napfordulóhoz, mint ahogy a nagy
vallásalapítók, próféták és mitikus személyek születésnapja
(és sokszor halála is) természeti fordulópontokhoz, az év
legjelentősebb napjaihoz köthető. A titokzatos égi jel, a betlehemi csillag megjelenése is a
fényt szimbolizálja a születés
éjszakáján, amely így mintegy
második napként tündökölt,
elhozva ezzel azt, aki az emberiség bűneiért fényként küzd
majd meg a sötétséggel, elhozva a reményt. Máté és Lukács
evangéliuma szerint Názáreti
Jézus Máriától és Józseftől, Dávid király leszármazottjaként,
ám a Szentlélektől fogantatva
született Betlehemben, ám
ennek pontos időpontja nem
esik egybe időszámításunk titokzatos, és “0” pontjával.
Folytatás a 3. oldalon
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Módosítások az adórendeletben
A képviselő-testület elfogadta a körjegyzőség és az önkormányzat jövő évre
szóló költségvetési koncepcióját, valamint döntés született néhány adónem
módosításáról is.
A falu vezetősége jóváhagyta ugyan a
költségvetési koncepciót, de azt kiegészítette azzal, hogy a 2007-es évben takarékos
gazdálkodást kell folytatni a hivatalban,
továbbá az idegenforgalmi adó bevételből
növeljék a falu költségvetését. Az önkormányzat ugyanakkor létrehoz egy pályázati alapot, amely a megnyert pályázatok
önerő részeként szolgálna.
A Gazdasági Bizottság javaslatára jövőre egy fővel csökkenne a körjegyzőség
létszáma, melyet a képviselő-testület jó-

váhagyott. Tóth Gáborné jegyzőasszony
véleménye szerint mindez megnehezítené
a körjegyzőség munkáját. Ezzel kapcsolatban jövő év elején a két testület (Paloznak
és Lovas) együttes ülést tart, ahol a költségvetés elfogadásán kívül többek között
ezt is megtárgyalja a települések vezetősége.
A képviselő-testület módosította a jövő
évi adórendeleteket is a legutóbbi testületi
ülésen. A három javaslat közül a falu vezetősége a „legenyhébb változatot” fogadta el.
Ezek szerint az építményadó 500 Ft/négyzetméter/évről, 600 forintra emelkedik. Az
idegenforgalmi építményadó viszont 700ról - 750 forintra növekszik. Az iparűzési
adót illetően 13 százalékos emelés várható,
így jövőre 1.7 %-ot kell fizetni. Az idegen-

forgalmi adónál 220 forintra emelkedik
a vendégéjszakák után fizetendő összeg.
Mindezen adóemelésekkel a testület növelni tudja a falu költségvetését, melyet a
beruházásokra kíván költeni.
A lovasi önkormányzat is csatlakozni
kíván a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társuláshoz, mely néhány évvel ezelőtt
nem jött létre. A társulás székhelye Balatonalmádiban lenne, mely határozatlan
időre, de legalább három évre jönne létre.
Mindettől azt remélik, hogy több támogatást kapnak a települések.
Az önkormányzat végül jóváhagyta a
körjegyzőség Szervezeti Működési Szabályzatát is a legutóbbi testületi ülésen.
Szendi Péter

Ez az év kárpótolt bennünket
Az Úr 2006.-ik esztendeje szép szürettel vonul be
az annalesekbe. Ha el nem
rontjuk a pincében, nagyszerű borokat kóstolhatunk
rövidesen ebből az évjáratból. Az inkább csapadékban
gazdag 2005-ös év mennyiségben szerény, minőségben vegyes borai után ez az
év kárpótolhat bennünket.
Pedig nem indult különösen jól! A későn jött tavaszt,
elkésett nyár követte. A vegetáció sokáig tolta maga előtt a
két heti lemaradást. Augusztus 20-án rövid kánikula után
menetrend szerint érkezett
az ősz, és ekkor joggal aggódtunk a termés minőségéért.
A bőséges nyári csapadékban
nehezen lehetett védekezni a
szőlő gombamegbetegedései
ellen. Támadott a lisztharmat
után a peronoszpóra, majd
a szürkerothadás is. Aztán
csodálatos, két hónapig tartó vénasszonyok nyara köszöntött ránk, amely jóvá tett
mindent. A szürkerothadás
nemesebb botrytisszé alakult, szépen beértek a korai
fajták. Húsz mustfokkal szü-

retelhettük a chardonnayt,
pinotkat és a kékfrankost. A
rizlingre egy kicsit még várni
kellett. Aki nem hanyagolta el
a zöldmunkát, nem siette el a
szüretet, az szép savakkal és
elfogadható mustfokkal szüretelhetett.
A szüretet idén nem az eső,
sokkal inkább a napot elhomályosító, felhőkben érkező
seregélyek sietették. Voltak
napok, amikor több tucat hi-

vatásos és önkéntes csősz sem
tudta elkergetni az éhes és
agresszív csapatokat. Sokan
lekapkodták ekkor a szőlőt.
Aztán hirtelen eltűntek a madarak, és itt maradt a jó idő.
A jobb dűlőkben a rizling
is elérte október végére a 20
fokot. Nem égtek ki az őszi
napsütésben az olaszrizling oly kényes savai sem. A
Cabernet franc és a Furmint
mesebeli 23 mustfokos volt

eddigre. Szüretkor még nem
hűltek le a legszéljártább
pincék sem. A tiszta pincékben és egészséges hordókban
általában rendben zajlott
az erjedés. Ahol ügyeltek
arra, hogy a must hőmérséklete a zajos erjedés után
se emelkedjen túl magasra,
szép gyümölcsösízű borokra
számíthatnak. Ha nem kapkodunk a kénezéssel, akkor
szép szárazra erjedhetnek a
borok.
A most már lehűlő pincékben nem kell kapkodnunk
semmivel! A pontos kénezéssel sem a barnatörés, sem a
szúrós kénes szag nem fenyeget. Inkább kétszer mérjünk,
mint egyszer túl vagy alul
kénezzük a borainkat. Aki
annyira nem bízik magában,
- hogy nem vág bele a boltokban kapható analízis-készlet
használatba - az inkább vegye
igénybe a füredi profi labort,
mint hogy tönkretegye egész
éves munkáját.
Aztán karácsony után néhány hétig más dolgunk sincs,
minthogy kóstolgatjuk az új
borokat, míg el nem fogynak.
Jásdi István
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A mi Megváltónk Karácsony, mint ünnep

“Kedveseim, ma született
a mi Megváltónk, örvendezzünk”!
(folytatás az első oldalról)
Isten kiválasztotta a zsidó népet és úgy intézkedett, hogy ez a
nép adja a Megváltót, a Messiást az egész emberiségnek. Isten
különleges jó indulatát élvezte a
választott nép. Jahve, a szövetség Istene, törvényekkel és szigorú szabályokkal irányította az
Ő választott népét. A zsidó nép
vezető egyéniségei a pátriárkák
és próféták látnoki szavakkal
nyilatkoztak az eljövendő Messiásról. Szt. Pál apostol pedig
- aki buzgó farizeus szülőktől
származik - szinte büszke öntudattal sorolja föl a zsidó nép kiváltságait: “ Övék az Istenfiuság,
a dicsőség, a szövetségek, a
törvényadás, az Istentisztelet és
az ígéretek. Övék az Atyák, és
test szerint közülük származik
Krisztus, aki mindenekfölött
való, mindörökké áldott Isten. “
( Róm.9,4-5)
A Megváltó-Messiásról szóló jövendölések meglehetősen
homályos kijelentések. Mikeás
próféta pl. így jövendöli meg
Jézus szülőhelyét: “ És te Efráta
Betlehemje kicsiny vagy ugyan
Juda ezrei között, mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója... “
(Mik.5,2)
A zsidó írástudók számon tartották ezt a jövendölést és ennek
alapján irányították a napkeleti
bölcseket Jeruzsálembe.
Abban mindvégig bizonyosak
voltak, hogy Dávid király családjából származik a Messiás,
vagyis a Megváltó. A megtestesüléskor az angyal is ezt mondta Máriának: “ Az Úristen neki
adja atyjának, Dávidnak trónját
és uralkodni fog Jákób házán
örökké, s országának nem lesz
vége. “ ( Lk.1,33)
Mit jelent ez a szó, hogy megváltó? Általános magyarázata:
- aki megszabadítja az embereket
valamitől, ami akadályozza a boldogságukat. Például Semmelweis
az anyák megváltója kitüntető
címet kapta. Megváltók például
a szabadsághősök, a társadalmi

igazság harcosai stb. Egyénileg
megváltásnak éreznek az emberek valami nagy szerencsét, ami
megszabadítja őket gondjaiktól,
más esetben egy súlyos betegségből való felgyógyulást, továbbá a reménytelen helyzetekben
magát a halált is.
Mindez a megváltás azonban csak részproblémákat old
meg, nem hoz egyik sem teljes
boldogságot. Ezt csak az Istennel való egyesülés adhatja meg.
Teljes értelemben tehát csak az
a megváltó, aki elhárítja, megszünteti Istennel való egyesülésünk minden akadályát. Ez az
akadálya pedig nem más, mint
a bűn. Az tehát az emberiség
megváltója, aki elveszi a világ
bűneit.
Ilyen megváltót azonban csak
Isten adhat, mivel a bűnöket is
csak Isten veheti el tőlünk. Isten a sértett és egyedül csak Ő
bocsájthat meg nekünk. Istentől,
ami Atyánktól küldött megváltó
már eljött: aki nem más mint a
Názáreti Jézus Krisztus. Ő az aki
elvette a világ bűneit, elégtételt
nyújtván Atyjának kereszthalálával és Ő az aki lehetővé tette
felvételünket a Szentháromság
boldogságába, mivel elküldötte
az Ő szent Lelkét, aki szentté,
vagyis az üdvösségre alkalmassá
tesz bennünket.
Szívből kívánom, hogy a
Megváltó Jézus töltse be mindnyájunk szívét békességgel és
szeretettel. De, hogy ez valósággá váljék, szabaduljunk meg éppen az Ő kegyelme által attól a
bűntől, mely megakadályozza az
emberi szívekben az Istengyermek megszületését, akit az Atya
irgalma közénk lehozott.
Áldott szent várakozást és kegyelemteljes karácsonyt kívánok
minden keresztény, keresztyén
Testvéremnek!
“ Dicsőség a mennyben Istennek és békesség a földön a
jóakaratú embereknek”
(Lk. 2.14.)
vitéz Ajtós József László
h. esperes, plébános

(folytatás az első oldalról)
A Názáretben tanítani kezdő
Jézust i.sz. 28-29-ben János keresztelte meg a Jordán folyóban.
Ezután 12 tanítványt gyűjtött
maga köré, és Isten országának
eljövetelét hirdette. Tevékenységét elsősorban az Újtestamentum evangéliumai rögzítik, mely
szerint három évet tölthetett
tanítással. Keresztre feszítését
Júdea és Samaria római helytartója, Pontius Pilátus rendelte el
- a helyi zsidó vallási vezetők kérésére - (33-ban vagy 30-ban?),
vélhetően a Jézus tanításai nyomán fellépő forrongás lecsillapítására.
Krisztus születésének megünneplése csak később, a kereszténység térhódításával került
előtérbe, ám ezután fokozatosan
egybekapcsolódott a téli napforduló pogány ünnepével. Ténylegesen Nagy Konstantin egyházi
reformja, és a kereszténység államvallásként való bevezetése
után, és a niceai zsinat intézkedései kapcsán 325 és 335 között
került sor az ünnep elismerésére.
Az ünnep kitűzésének célja az
volt, hogy lezárja a Jézus Krisztussal kapcsolatos vitákat, és a
niceai zsinat határozatát liturgikus eszközökkel tegye népszerűvé, amely szerint Jézus Krisztus
isten is és ember egy személyben.
Az ünnep napjának megválasztása nem volt egyértelmű, mert
Jézus születése napjával kapcsolatban a sok uralkodó elmélet
közül a téli napforduló csak az
egyik időpont volt.

Egyes vélemények szerint
Jézus december 20-án született, ám mások szerint április
18-19-én, míg megint mások
szerint november 25-én, sőt
egyes elméletek szerint Vízkeresztkor, azaz január hatodikán
látta meg a napvilágot. A zsinat
után a határozat december 25-ét
jelölte meg az ünnep napjának,
hogy ezzel a már említett “Sol
Invictus”-t, a Győzedelmes Napot ellensúlyozzák, és a pogány
ünnepet a Szent Iván-éjszakához hasonlatosan új formában
a keresztény ünnepnapok és
szokások részéve tegyék. Így
lett “Sol Invictus” napjából “Sol
Salutis” (az üdvösség napja),
amely már a Megváltó születését ünnepelte. A korábbi születésnap, amely Vízkereszt néven
a karácsony utáni tizenkettedik
nap, Jézus megkeresztelésének
napja lett, és végül a húsvéti
böjthöz hasonlóan előkészületi
napokat, adventet (advenio eljön) csatoltak az ünnep elé. A
IV. század során a legtöbb keleti
egyház átvette Jézus születésének ünnepéül a december 25-i
dátumot.
Számunkra, mai keresztyének
számára a karácsony elsősorban
a Megváltó Úr érkezését, Isten
szeretetének kiteljesedését jelenti az Ünnep. Mindenható Urunk
így áldja és szentelje meg Minden lovasi polgár karácsonyát, s
adja örömét, békéjét szíveinkbe!
Rásky Miklós
református lelkész

H e ly e s b í t é s
Előző számunkban téves számoltunk be Kemenes Dénes polgármester
úr tiszteletdíjáról. Való igaz, hogy a képviselő-testület megszavazta a
falu első emberének a 165.500 Ft-os tiszteletdíjat, valamint a 33.120 Ft
útiköltségtérítést.
Azonban az újságíró figyelmét elkerülte az alakuló ülés egyik leglényegesebb pontja, miszerint Kemenes Dénes polgármester úr nem kívánta tovább
növelni a község amúgy is szűkös költségvetését, azaz lemondott a tiszteletdíjáról és az útiköltségtérítésről.
Az érintettől, érintettektől elnézést kérek!
Szendi Péter
szerkesztő
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Istentiszteletek
időpontjai
2006.

- december 17. Gyülekezeti újságunk karácsonyi lapszámának megjelenése
- december 24-én délelőtt 9,30-kor Lovason, 11 órakor
Alsóörsön tartunk vasárnap délelőtti istentiszteletet.
- december 24-én, délután 16 órakor a gyermemkek karácsonyát tartjuk Alsóörsön.
- december 25-én délelőtt 9,30-kor Lovason, 11 órakor
Alsóörsön tartunk úrvacsorás istentiszteletet.
- december 26-án délelőtt 9,30-kor Lovason, 11 órakor Alsóörsön A Pápai Református Teológiai Akadémia ünnepi
követe szolgál.
- december 29-én, este 18 órakor Filmvetítést tartunk
Alsóörsön a gyülekezeti házban
- december 31-én délelőtt 9,30-kor Lovason, 11 órakor
Alsóörsön tartunk vasárnap délelőtti istentiszteletet.
- december 31-én este 18 órakor tartunk óévi hálaadó
istentiszteletet Alsóörsön.

2007.

- január 1-én délelőtt 9,30-kor Lovason, 11 órakor Alsóörsön tartunk újesztendei istentiszteletet.
Minden kedves Olvasónak békés, áldott ünnepszentelést
kíván a gyülekezet lelkipásztora és Presbitériuma Titusz
levele 2. részének 11. versével:
“Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek”

Téli tájkép
Eljött rég a tél,
valaki várta, hogy majd mit ér!
Soha nincs határ,
vászonra van festve a téli táj.
A nyúl üregébe fut,
mókusok hada keresi a táplálékot.
A róka, őz, télre minden vadállat
eleséget kapott.
Fényben gyönyörű hóesés,
nincs más, csak a szívből jövő
ajándék.
Nincs más, csak a szívből jövő szeretet
nem találod, Ő keres.
Madár dalol a kötélen,
gyermeknek mikulás jön télen.
Itt van már a karácsony,
szeretet várjon mindenkire,
az az én egyetlen kívánságom!
Bognár Klaudia, Lovas

Ádventi és karácsonyi
szertartások, szentmisék rendje
Lovason és Paloznakon SZÁLLÁST KERES, A SZENTCSALÁD ájtatosság, december 14-22-ig, 9 alkalommal
különböző családi helyszíneken – a templomi hirdetőben
megtekinthető – 18.00 órai kezdettel.
December 19. Kedd:
Paloznak 16.00 órakor gyóntatás
Paloznak 17.00 órakor szentmise:
Paloznak 18.15 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
Lovas
19.00 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
December 20. Szerda:
Paloznak 18.15 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
Lovas
19.00 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
December 21. Csütörtök:
Paloznak 18.15 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
Lovas
19.00 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
December 22. Péntek:
Paloznak 18.15 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
Lovas
19.00 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
December 23. Szombat:
Lovas
15.00-kor gyóntatás
Paloznak 17.00 órakor szentmise
December 24. Vasárnap:

S Z E N T E S T E
Paloznakon, 15.30-kor, a szabadtéri betlehemnél –
BETLEHEMI PÁSZTORJÁTÉK
Lovason, 18.00 órakor vigilia szentmise
A szentmisét követően, a Kis Jézus elhelyezése a szabadtéri
betlehemi istállóban.
Paloznakon, 24.00 órakor éjféli szentmise
A szentmisét követően, a Kis Jézus elhelyezése a szabadtéri betlehemi istállóban. Karácsonyi műsorral, pogácsával, forralt borral
és teával köszöntjük a Kis Jézus születésének emlékünnepét.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
December 25-én Karácsony ünnepén:
Lovas
16.00-kor, ünnepi szentmise
Paloznak 17.00-kor, ünnepi plébániai szentmise
December 26-án Karácsony II. napja, Szent István diakónus
vértanú ünnepe
Lovas
16.00-kor, szentmise:
Paloznak 17.00-kor, templombúcsú ünnepe!!
December 30.és 31: Szent Család ünnepe
A szentmisék végén, immár a hagyományoknak megfelelően,
a CSALÁDOK külön megáldása, az oltár előtt.
SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A CSALÁDOKAT!
December 30. Szombat.
Lovas
16.00 órakor szentmise és áldás
Paloznak
17.00 órakor szentmise és áldás
December 31. Vasárnap, Szent Szilveszter pápa ünnepén:
Paloznak
17.00-kor ÉV VÉGI HÁLAADÁS

Lovasi Hírek



Ka rác sonyi hie delmek
Falun a karácsonyi vacsora idejét sokszor a gazda három puskalövéssel jelezte, másutt megvárták, míg az első csillag
feltűnt az égen. Ezután az ünnep azzal
kezdődött, hogy a gondosan kitakarított
szobát és az asztalt szalmával hintatték
be, ami a betlehemi istállót jelképezte. A
háziak azt gondolták, ezen az éjszakán az
angyalok, sőt maga a kis Jézus is ott fog
megpihenni. A pásztorok csöngettyű és
kolomp rázásával, ostorpattogtatással vonultak végig a falun, hogy felhívják a figyelmet őseik Betlehembe indulására. A
gazdaasszony az asztalt olyan különleges
karácsonyi abrosszal terítette meg, ami
csak ilyenkor került az asztalra. Általában tiszta fehér volt, de olykor piros díszt

is hímeztek vagy szőttek bele. Némely
vidéken 2-3 egymásra helyezett abrosszal terítettek. Asztali ékességül rátették
a Luca-búzát és közéje szentelt gyertyát
állítottak, majd imádkozni kezdtek.
Többnyire paszulylevest és mákos csíkot,
majd almát, diót és mézbe mártott fokhagymát ettek. Ezután a gazdaasszony a
szénát, szalmát, kukoricát, búzát egy szakajtóba öntötte, és lószerszámmal együtt
bevitte a tisztaszobába, hogy jövőre a
termés bőséges legyen, az állatok meg ne
betegedjenek. Más vidékeken csak éjfél
után ültek asztalhoz, amikor véget ért a
szigorú böjt. A székelyeknél ezt Mária vacsorájának nevezték, s a gyermekágyban
fekvő Szűz Mária keresztelői áldomásá-

Ételek szentestére
December 24-rel, karácsony
ünnepének vigíliájára valaha az egyház szigorú böjtöt
rendelt el: a legtöbben semmi
mást nem vettek magukhoz
csak sót, kenyeret és vizet. A
böjt valójában az éjféli miséig
tartott, de idővel az emberek
szentestén, a karácsonyfagyertyák meggyújtása után leültek
vacsorázni,
természetesen
böjti ételeket. Így alakultak
ki a hagyományos karácsonyi
fogások, melyekkel a legtöbb
családban ma is találkozhatunk.
A hal mindig hozzátartozott
a böjti étrendhez. A karácsony
esti asztalról elmaradhatatlan.

A legtöbbször rántva, majonézes burgonyasalátával szokták
tálalni, de természetesen a halnak másféle elkészítésmódja is
szokásos. A Felvidékről elterjedt mákos guba valószínűleg
azért lett közkedveltté, mert a
hozzávalóknak kultikus jelentősége van. A mézről az a hiedelem járta, hogy mivel méhek „Boldogasszony szívéből”,
mások szerint „a könnyeiből”
valók, ezért különleges, megszentelt eledel, a méz és a tej
pedig az emberi és az isteni
természet Jézusban való egyesülésének jelképe.
/Forrás: Steinert Ágota:
Karácsony című könyve/

„Ízelítő az ízekről”
A Lovasi Esték sorozat keretén belül bepillantást nyerhettünk a bor és gasztronómia világába.
Punk Ferenc a téma kiváló ismerője jó hangulatú előadást
tartott, amit anekdotákkal, személyes élményekkel „fűszerezett”.
Az este zárásaként megkóstoltuk a Csiszár pincészet borát, amely elnyerte a hallgatóság tetszését, s amit ezúton is
köszönünk.
N.T.

nak tartották: Húslevest, galuskát, töltött
káposztát, kolbászt, kocsonyát, kalácsot
és gyümölcsöt adtak fel ilyenkor.
A karácsonyi asztal fontos kelléke volt
az ún. karácsonyi morzsa. Ez helyenként
valóban a feltálalt kalács, kenyér, mákos
tészta morzsája volt, máshol azonban
valamennyi ételből egy-egy kanálnyit kivettek, és zacskóba raktak, hogy gyógyszerként használják. Sokan az éjszakahitük szerint- megjelenő természetfeletti
lényeknek tették félre. Karácsony éjszakája varázslatos időszak, aminek a népi
képzeletben külön legendája van. A néphit szerint ez a csodák éjszakája, amikor
minden megtörténhet
Nagy Tünde

Kö ny va j á n ló
Új könyvek a könyvtárban!

Lovat tartani különleges
öröm, de nagy felelősség
is. Mennyibe kerül a lótartás, hogyan válasszuk ki az
egyre szélesebb kínálatból
a megfelelő állatot, amely
majd az egész család örömére szolgál? Milyen istállót építsünk, milyen felszerelést vásároljunk? Ilyen és
hasonló kérdésekre kaphat
választ az olvasó Novotni
Péter könyvéből, amely
nemcsak bevezeti a kezdő
lovasgazdát a lótartás rejtelmeibe, hanem számos buktatóra is felhívja a figyelmet, ami, ha rosszul kezeli
az ember megkeserítheti a
lótartást, és elveheti a kedvét örökre a lovaglástól.
Ha érdekli a téma, keresse
könyvtárunkban Novotni
Péter: Lótartás a családban című könyvét.
”Nem úgy mesélem el,
ahogy történt, hanem úgy,
ahogy emlékszem rá…” írja
könyvében Császár Előd

/énekes/. ”Ez a könyv két
ember története. Mindkettőt
ugyanúgy hívják, ugyanazok
a szülei, ugyanazok az élmények érték őket. Sohasem
találkoztak, de ha valamiféle
időhuroknak köszönhetően
mégis létrejönne a történelmi randevú, kétlem, hogy jól
szót értenének egymással.
Mindkét ember én vagyok.
A másik csak nemrég ébredt
öntudatra, és átvette a régi
helyét. Róluk szól a könyv.
Rólam, és arról a kölyökről,
aki gyerekként megálmodott
valamit, megvalósította, de
az úton valahol rossz irányba fordult, és az egész létével
fizetett érte.”
Ha szeretné megtudni
mi is történt Császár Előddel, meg tudott-e küzdeni
a problémákkal, keressék
könyvtárunkban Császár
Előd: Két élet című könyvét.
N. Tünde



Lovasi Hírek

A politikát össze lehet egyeztetni a családdal
Új elnöke lett a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak. Lasztovicza Jenő
úrral túlazonáltal, hogy „visszarepültünk” a múltba, egyfajta jövőképet is
próbáltuk felvázolni a beszélgetés során.
- Az őszi választások előtt néhány nappal gondolta, hogy ilyen nagy arányú győzelmet arat a FIDESZ – KDNP szövetség,
és ez által a mostani ellenzék vezető szerephez juthat a megyei közgyűlésben?
- Optimista természetű ember vagyok,
már a választások előtt néhány hónappal
úgy gondoltam, hogy ha sikerül elvégezni azt a munkát, amit elterveztünk,
akkor megnyerjük Veszprém megyében
a választásokat. Ismerve a közvéleménykutatások eredményeit, és számtalan
ember véleményét meghallgatva, velük
beszélgetve, bíztam a győzelemben. Persze ezért mindent meg is tettünk.
- Jó dolognak tartja azt, hogy szocialista-liberális kormányzás mellett, keresztény-konzervatív
beállítottságú közgyűlések jöttek létre?
- Úgy vélem, a kérdés nem tehető úgy
fel, hogy ki hogyan gondolja, és jónak
tartja-e, hogy így döntöttek a választók. Ha megvizsgáljuk Magyarország
jelenlegi gazdasági és társadalmi állapotát, akkor azt látjuk, hogy ha most
hazánk minden megyéjében szocialista
irányítású önkormányzat lenne, akkor
sem volna a helyzet egyszerűbb, ők sem
lennének könnyebb helyzetben. Folyamatosan, négy éven át jócskán túllépte
a költségvetési kereteket a kormány. Ismerjük a jelenlegi ország vezetés gazdaságpolitikáját, így biztosra vehető, hogy
egy szocialista irányítású önkormányzat
esetében sem állna rendelkezésre több
pénz. Magyarország csak nyert azzal,
hogy a megyékben nem szocialista vezetésű önkormányzatok vannak, hiszen mi
konzervatív-keresztény ideológiát valló
emberek, egészen más gazdaságpolitikát szeretnénk folytatni. Azt gondolom, sok megyében ugyanez a szemlélet
uralkodik majd, mint Veszprém megyében, ami a jövőben egy megalapozott
gazdaságpolitika irányába hat. Így, ha

a kormány megszorító intézkedéseinek
nyomán jóval kevesebb pénzből kell
majd elvégezni ugyanazt a munkát jövőre, mint idén, akkor is megvalósíthatók
lesznek az elképzeléseink, és a céljaink.
Nem biztos, hogy egy szocialista vezetésű önkormányzat ezt ugyanígy látja. Két
hónap után, belelátva az előző vezetéstől örökölt struktúrába, úgy gondolom,
sokkal előbb kellett volna azon gondolkodniuk, hogy milyen gazdasági döntéseket hozzanak, a hatékony működtetés
érdekében.

- Hogyan lehet úgy spórolni, hogy a
munkavégzés biztosítva legyen, a feladatok ne csorbuljanak?
- Az alaphelyzet, hogy a magyar kormányzat, a költségvetésen keresztül lényegesen kevesebb pénzt biztosít a megyéknek, az ellátó illetve a szolgáltató
rendszereknek, de a feladatokat változatlanul el kell látni. Úgy döntöttünk, hogy
más települések tapasztalatai alapján
bevezetünk egy úgynevezett kincstári
rendszert, ami azt jelenti, hogy az intézmények gazdálkodását központosítjuk.
Ez sajnos jó néhány munkahely megszűnését jelenti majd, de lényegesen olcsóbbá, átláthatóbbá teszi a munkát. Sok
pénzt meg lehet spórolni a banki kamatokon is, hiszen az eddigi rossz gyakor-

lat az volt, hogy míg az egyik intézmény
likvid hitelt vett fel, addig a másiknak
volt pénze. Most ezt egy központosított
gazdálkodással ki lehet majd küszöbölni. Egyensúlyt lehet teremteni, aminek
következtében lényegesen kisebb hitelfelvétel mellet tudnak majd működni
az intézmények. Meg kell vizsgálni azt
is, hogy melyek azok az intézmények,
amelyeknek a székhelyét máshova tudjuk majd telepíteni, ezzel is pénzt megtakarítva. Az önként vállalt feladatok
rendszerét is át kell tekinteni, és ha kell,
sajnos munkahelyeket kell megszüntetni. A munkahelyek mögött emberek, és
családok vannak. Ki kell azonban mondani, hogy a kormányzat megszorító
intézkedései miatt kell meghozni ezeket
a döntéseket. Halljuk, hogy a kormány
folyamatosan azt kommunikálja, hogy
15-20 ezer pedagógust kell elküldeni, a
közszférában pedig 10%-os elbocsátást
kell végrehajtani a jövő esztendőben. A
kormányzat folyamatosan afelé szorítja
az önkormányzatokat, hogy bocsássák
el az embereket. Így látszólag nem a
kormányzat rossz döntéseinek az eredménye a leépítés, hiszen ezt ráfogják az
önkormányzatokra.
- Tervez-e olyan jelentős változtatásokat, amely megkönnyítené a Veszprém
Megyei Önkormányzat munkáját? Magyarán mi minden valósulhat meg az elkövetkezendő négy évben?
- A legfontosabb feladat, hogy a megyék megmaradjanak! A kormányzat
minden eszközt megragad, hogy ezeket
tönkre tegye. Elég idézni, Lamperth Mónika miniszter asszony azon kijelentését,
amikor azt nyilatkozta, hogy minden
törvényes eszközt meg fog ragadni azért,
hogy a megyék megszűnjenek. Minket
az emberek azért választottak meg, hogy
azoknak az érdekeit képviseljük, akik
a megyében élnek, és az intézményeink el tudják látni azokat a feladatokat,
amit eddig. Bízom benne tehát, hogy a
következő években is meg tudjuk majd
őrizni a megyék súlyát, ezért sokat kell
dolgozni, és számos olyan döntést kell
meghozni, amelyek nem lesznek szimpatikusak, de sajnos ezeket a kormány
kényszeríti ki a megyéktől.

Lovasi Hírek
- Elődje Kuti Csaba elnök úr többször
hangsúlyozta, hogy a Balatontouristban
szereplő részvénycsomagjaikat megfelelő
áron adták el. Ugyanakkor Bors István
Tihany volt polgármestere éppen az ellenkezőjét taglalta. Most akkor kinek van
igaza, egyáltalán érdemes volt eladni a
részvényeket?
- Nem tudom megítélni, hogy reális
áron adták-e el a Balatontouristot. Azt
azonban tudni kell, hogy egy termék annyit ér, amennyiért elkel a piacon. Ennyiért kelt el, ezért úgy vélem, ez reális ár. Ha
az új vevő elképzelései a következő 5-6
évben megvalósulnak, ez nagy lendületet
adhat a balatoni idegenforgalomnak, és
ez mindenképpen pozitívum.
- Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe. A két nagy párt vajon erre a néhány
napra el tudja ásni a csatabárdot?
- A legfontosabb feladata az ellenzéknek, hogy azt a véleményt képviselje,
amit a választók jelentős része hangoztat. Ellent kell állni azoknak a kormányzati döntéseknek, amelyek a gazdaságot
rossz irányba viszik, és a társadalmat
tönkre teszik. A kormányzat megvédi a
saját álláspontját, mindezt az ellenzéknek is meg kell tennie. Karácsonykor
persze mindenki a családjával lesz, hiszen a politikusok is „emberből” vannak, szükség van a pihenésre, a békére,
a nyugalomra.
- Önnek három gyermeke van, nyilvánvaló, hogy család centrikus ember. Össze
lehet egyeztetni a politikát a családdal?
- Természetesen össze lehet egyeztetni,
bár időnként nehéz. Úgy vélem, hogy ez
nem csupán a politikusok esetében tűnik nehéz feladatnak. A legtöbb dolgozó
ember több időt szeretne a családjának
szentelni, mint amennyit az elfoglaltsága
enged. Úgy gondolom azonban, hogy a
lényeg az együtt töltött idő minősége, és
nem feltétlenül a mennyisége.
– Ha most jönne egy jó tündér, akitől
hármat kívánhatna, mi lenne az?
– A legfontosabb, hogy egészségben,
és boldogan éljünk a család minden
tagjával. A második, hogy a feladatokat, amiket elvállaltam teljesíteni tudjam, mely reményeim szerint a megye
érdekeit szolgálja. A harmadik? Ebben
az első kettőben minden benne van azt
hiszem. Nem kívánnék mást, ha csak azt
nem, hogy az első kettő mindenképpen
teljesüljön!
Szendi Péter



Életút
1961. december 21-én született Kiskőrösön. Nős, felesége borász. Három
gyermekük született. 1980-ban a budapesti Szent László Gimnáziumban
érettségizett. 1986-ban szintén a fővárosban, a Kertészeti Egyetem növénytermesztő szakán szerzett diplomát. 1986-tól 1988-ig a hajósi Hosszúhegyi
Mezőgazdasági Kombinátnál dolgozott a palackozó üzem helyettes vezetőjeként. 1989-től 1998-ig a Badacsonyi Pinceszövetkezet borászati vezetője
Badacsonytomajban. A Vinum Vulkanum borlovagrend tagja. A 2000-ben
alakult Badacsonyi Borút Egyesület elnöke. A Tapolcai Sportcsarnokért és
Fedett Uszodáért Alapítvány alapító tagja.
Politikai pályafutás
• 1994 novemberében belépett a Fideszbe,
• 1998-tól pártja városi elnöke.
• Az 1998. évi országgyűlési választásokon Veszprém megye 4. számú,
Tapolca központú választókerületében szerzett mandátumot.
• 1998-2002-ben az idegenforgalmi bizottság alelnöke, de a területfejlesztési bizottságban is tagságot vállalt.
• 1999. július 15-től a kormányváltásig a gazdasági miniszter turisztikai
tanácsadó testületének, az Országos Idegenforgalmi Bizottságnak az elnöke.
• 2002. április 7-én már a választások első fordulójában megvédte tapolcai választókerületi mandátumát.
• Az új Országgyűlés megalakulásától, 2002. május 15-től az idegenforgalmi állandó bizottság elnökeként dolgozik.
• A 2006-os országgyűlési választásokon parlamenti mandátumot szerzett.
• 2006-tól a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke.

Lovasi óév búcsúztató hét
Betlehemes játék

Templom tér

2006. december 23.
17.00 óra

Kiállítás megnyitó

Nagy Gyula Galéria

2006. december 23.

Borospincék látogatása

borospincék

2006. december 27-31.
15.00 óra

Szilveszteri bál

Faluház

2006. december 31.
20.00 óra

Forraltbor főző verseny

Templom tér

2007. január 1. 14.00 óra

Jó tudni!
December 27-29-ig, a két ünnep között a lovasi és paloznaki polgármesteri
hivatalok 730-12 óráig tartanak nyitva.
Megváltozott a Körjegyzőség telefonszáma!
A régi 87-446-623-as szám helyett az alábbi három telefonszámon és faxon
lehet elérni a hivatalt:

87-446-927; 87-556-006; 87-556-007
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A tavaszi nagytakarítástól Bartókig
Szauer Rózsa a NABE elnöke otthonában fogadott. Néhány hónappal ezelőtt találkoztam vele utoljára, azóta
a család egy kutyával bővült. Az elnök
asszony megsajnálta a kóbor ebet, és
befogadta a házába. Hiába, a nőknek
nemcsak a Balatont, hanem a négylábúakat is védeniük kell!
– Ha összegezni kellene az elmúlt egy
évet, akkor mi mindent lehetne feljegyezni
a memoárokba?
– Az utóbbi években egyre többen veszik igénybe a kerékpárutat. Megnőtt a
kerékpározók száma és sajnos vele együtt
a környezetszennyezés is. A NABE tagjai
a Föld Napján összefogtak, hogy a tájba
nem illő káros anyagokat eltávolítsák.
Április 22-én tizenkét helyen, rá egy hétre pedig Siófokon rendeztünk tavaszi
nagy takarítást. Badacsonytól-Csopakig
megvalósítottuk az elképzeléseinket, és
mintegy 40 kilométeres útszakaszt tettünk rendbe.
– A Nők a Balatonért Egyesület azonban nemcsak takarított, hanem vetélkedőt
is szervezett Balatonalmádiban. Mindez
hogyan sikerült?
– A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával „Csepegtessük
a lelkekbe a Balaton szeretetét” versenyét
rendeztük meg. A NABE a Balaton jobb
megismerése érdekében a környék tizenhét iskolájából, 350 felső tagozatos tanuló
részvételével, négyfordulós egyéni levelezős versenyt kezdeményezett az elmúlt
évben. A verseny során voltak villámkérdések, dramatizált előadások, például a
balatoni téli halászatról. Az izgalmakban
bővelkedő vetélkedőn végül a marcali
általános iskola diákjai diadalmaskodtak, őket követték a zánkaiak, majd a
fenyvesiek. A győztes csapat egy hetes
nyári környezetvédelmi táborozást nyert

Pénzesgyőrbe, a további helyezetteket pedig értékes könyvekkel, színházbérletekkel és vitorlázással jutalmaztuk.
– Ha jól tudom ezek után került sor a
Balatoni Nagyasszonyok emlékművének a
felállítására...
– Horváth Anna Krisztina emlékére a
Horváth-házban, az Anna-báli rendezvények keretén belül, míg Keszthelyen
gróf Festetics Júliának állítottunk emlékművet, aki gróf Széchenyi Ferencnek volt a felesége. Róla érdemes tudni,
hogy az ásványgyűjtemény megalapítója
volt. Mindkét helyszínen volt egy kiadványunk, hogy a nagyközönség számára
minél inkább ismertebbé váljanak a Balatoni Nagyasszonyok.
– A nagy események között mindig volt
egy kis szusszanásnyi idejük, így méltó
módon tudtak megemlékezni Bartók Bélára Balatonberényben.
– A művészről tudni kell, hogy
Balatonberényben többször megfordult,
dolgozott. A község tulajdonában lévő
épületen már egy emléktábla jelezte Bartók Béla munkásságát. A berényi csoportunk talált egy kiállítási anyagot, mely a
zeneszerző életét mutatta be. A tárlaton
kívül természetesen felcsendültek Bartók
legismertebb művei is. A helyi népdalkörön kívül, Zsár Éva vezetésével a fürediek
is képviseltették magukat, sőt jelen voltak a balatonkeresztúri gyerekek is, akik
nagy tapsot kaptak az előadás végén. Ők
egyébként részleteket adtak elő a „Fából
faragott királyfiból”.
– A programokon kívül létrehoztak egy
környezeti tanácsadással szolgáló irodát.
Erre miért volt szükség?
– Az országban szinte minden megyében léteznek ilyen irodák, ahová civil
szervezetek, magánszemélyek fordulhatnak. Itt a környezetvédelem számos kérdéseire választ kapnak. Veszprém megyé-
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ben a Csalán Egyesület tart fenn egy ilyen
szolgáltatást, ugyanakkor Somogy megyében a Balaton déli partján még nem
volt ilyenre lehetőség. A belépési feltételek meglehetősen szigorúak voltak, így
csak is egy város jöhetett szóba. Hosszas
keresgélés után megtaláltuk azt a helyet
Fonyódon, ahol ez az iroda működni tud.
Reményeink szerint jövőre ennek működésére kapunk pályázati támogatást is.
– Amikor tavasszal beszélgettem Önnel,
akkor, - ha lehet így fogalmazni - hadat
üzentek az engedély nélkül építkezők ellen.
Nagyon letargikus képet festett arról, hogy
nagyon sok ház nő ki a hegyoldalakból.
Mindez változott valamilyen formában?
– Sajnos a kép még lehangolóbb lett!
Néhány héttel ezelőtt az Országgyűlés
módosította a Balaton-törvényt, mely
lényegesebben enyhébb az előzőnél. A
partmentén ezentúl nagyobb százalékokban lehet engedélyt kapni a beépítésekre.
Mindez annak is betudható, hogy néhány
év múlva a jelenlegi kempingek helyén
szállodák lesznek.
– Az egyesületet mennyiben érintik a
kormány megszorítócsomagjai, hiszen
már most hallani olyan híreket, hogy egyes
civil szervezetek nem tudják fenntartani
magukat a közeljövőben?
– Természetesen bennünket is érint,
mint oly sok egyesületet. Véleményem
szerint azok a szervezetek tudnak fennmaradni, akiknek vannak tartalékaik. Az
NCA működési támogatásnak mindössze negyven százalékát kaptuk meg idén
a kormánytól. A második részletet elvileg
2007-ben megkapjuk ugyan, de ez nem
fedezi a költségeinket. Mi előlegezzük
meg az államnak azokat a költségeket,
amelyek az egyesületet érintik. Probléma akkor adódik, ha valaki mindezt nem
tudja előteremteni.
Sz.P.

Könyvek, folyóiratok, újságok, szórólapok, irodai nyomtatványok,
névjegyek, egyedi borcímkék, plakátok és egyéb nyomdai termékek
szerkesztése és nyomtatása kis szériában is.
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