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A testületi ülésről
jelentjük...

A napirendi pontok előtt Fe-
renczy Gáborné polgármester 
asszony köszöntötte a jelen-
lévőket. Bemutatta a képvise-
lő-testület tagjainak, a Lovas 
kirendeltség hivatalvezetői fel-
adatait április elsejétől ellátó 
aljegyzőt, Szabóné dr. Jámbor 
Esztert. 

Ezt követően a polgármester 
bemutatta a Lovasi Kirendelt-
ség pénzügyi előadói feladatait 
a továbbiakban ellátó Takács 
Anitát, akinek szakmai és sze-
mélyes bemutatkozását a testü-
let megköszönte, csakúgy, mint 
az aljegyzőjét is. 

A Balatonfüredi Többcélú 
Társulás módosított Alapító 
okiratának, valamint a Társu-
lási megállapodás módosítását 
jóváhagyta az önkormányzat. 
Ferenczy Gáborné polgármes-
ter ismertette Gerbel Mariann 
védőnő által készített, és a 
képviselők részére előzetesen 
e-mailben kiküldött beszámo-

lót. A falu vezetősége egyhan-
gúlag egyetértett abban, hogy 
a védőnő a szakmai tevékeny-
ségét évek óta kiemelkedő szín-
vonalon végzi, ezért dicsérettel 
illetik és megköszönték 20l5. 
évi munkáját.

A polgármester asszony tájé-
koztatta a képviselőket, hogy az 
alpolgármester asszonnyal, az 
aljegyzővel és a falugondnok-
kal együtt végigjárták a tele-
pülést annak érdekében, hogy a 
megrendelt napelemes lámpák 
helyeit meghatározzák. Ennek 
eredményeként készült el az a 
térképrajz, amelyen feltüntetés-

re kerültek a napelemes lámpák 
tervezett helyei, és amely előze-
tesen megküldésre került a tes-
tületi tagok részére. 

Az új lovasi honlap elkészí-
tésére eddig egy árajánlat érke-
zett, melyet a testület túlzottnak 
tart, így további ajánlatokat kér-
nek majd be. 

Szendi Péter

A Lovasi Önkormányzat
és az Alsóörsi Közös Önkormányzati

Hivatal dolgozói kellemes Húsvéti ünnepeket kíván
Lovas állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak! 

HÚSVÉTI
JÁTSZÓHÁZ

Március  26-án, szombaton, 9 órától 
húsvéti játszóház lesz jó idő esetén

a közösségi színtéren (faluház udvara),
rossz idő esetén a faluház

nagytermében. 
 

A programok között szerepel
lufi bohóc műsora, tojásfestés,

színezés, nyuszi simogatás, tojáskereső.

Várunk minden gyermeket és 
játékoskedvű, kreatív felnőttet

Információ: 20 414 5470
www.lovas-je.info
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Kedves Testvéreim, hamaro-
san elérkezik a keresztyénség 
legnagyobb ünnepe, amikor 
Jézus feltámadására emléke-
zünk. Ez a kifejezés, hogy 
„emlékezünk”, már elfordítja 
az ember figyelmét a lényeg-
ről. Meggyőződésem szerint 
Jézusra ma sem kell „emlé-
kezni”, mert Ő nem egy halott, 
aki előtt a halálának évfordu-
lóján 2000 éve tisztelgünk és 
lerójuk a kegyeletünket. Az 
angyalok a Jézus sírjához ér-
kezőket, azonnal átállítják egy 
másik síkra és értelmezésre ne 
keressék a halottak között azt, 
aki él, mert ott soha nem fog-
játok megtalálni Őt. Alapvető-
en ez egy csodálatos örömhír, 
aki meghalt él és feltámadott. 
Mégis az egyháztörténete, a 
keresztyének élete sokszor 
nem tükrözi ennek a csodá-
nak a valódiságát.  Az Egyház 
sokszor úgy él ebben a világ-
ban, mintha neki az lenne a 
feladata, hogy őrizze nagy 
halottjának az emlékét.  Múze-
umokat, katedrálisokat emelt 
Jézus emlékére, csak éppen 
élet, valódiság nincsen benne. 
Az emlékezők megérkeznek, 
„kifizetik a belépőjegüket a 
tárlatra” és mennek tovább egy 
szép emlékkel gazdagodva. A 
hívők pedig olyan enerváltan 
élik meg a mindennapjaikat, 
hogy az örömnek, a csodának 
még a szikrája sem látszódik 
rajtuk. Pedig Jézus feltámadá-
sa után, a mennybemenetele 
előtt személyesen elmondta 
mi lehet, ami örömünk forrá-
sa, mi a feladatunk és hogyan 

kell élnünk ebben a világban. 
Amióta az Egyház ennek nem 
engedelmes szolgája, azóta 
erőtlenedett meg a keresztyén-
ség a világban és Európában. 
Figyeljünk egy kicsit milyen 
igéket hagyott hátra nekünk a 
mi Urunk, hogy életünk meg-
újulhasson, szívünk és lelkünk 
boldogan örvendezzen húsvét 
szép ünnepe alkalmából. 

1. „Békesség Néktek…”
A békesség az öröm forrá-

sa! Jézusnak ez az első szava 
mikor a tanítványok közé lép 
és nemcsak azért, hogy az em-
beri félelmeket elűzze, hanem 
azért is, hogy meghirdesse az 
emberiség életébe azt az új 
korszakot, ahol az embernek 
nem kell félnie Isten haragjá-
tól, mert a megváltás csodája 
végbement. Az Istennel meg-
békélt ember boldog és hálás-
szívű emberré lesz, aki nem fél 
és retteg a holnap felől, mert 
tudja az élete el van rejtve Is-
ten kegyelmében.  

2. „Ti veletek vagyok min-
dennapon…”

A bizonyságtétel, az evangé-
lium megélt hirdetése a mi fel-
adatunk! A keresztyénség ereje 
nem az egyházi szervezetben 
rejlik, nem is hívők hitéből 
táplálkozik, hanem abból, 
hogy a mi Urunk itt él közöt-
tünk és bennünk. Mindenna-
pon velünk van, velünk lehet! 
Végre döbbenjen rá a szívünk, 
életünk Jézus a mindennapok 
Istene és nem az ünnepeké! 
Igen velünk van, velünk lehet 

jóban és rosszban, életünkben 
és halálunkban egyaránt. En-
nek a bizonyságtétele a mi kül-
detésünk és szolgálatunk.

3. „Ti pedig elmenvén…”
Jézus a maga ígéretét nem 

egy statikus állapothoz kötöt-
te, hanem egy aktív, cselekvő 
szolgálathoz, mert az Élő Isten 
ma is cselekvő Isten, aki ha-
talommal bír és uralkodik az 
övéiért.  Az evangélium hiré-
detése Isten szent ügye, ami 
mellé mindent odarendel és 
odaállít. Az apostoli kornak az 
erejét sokszor visszasírjuk, de 
az-az erő hiteles, önfeláldozó 
szolgálat mellé adatott az Élő 
Istentől.

Kedves Testvéreim, tavasz-
szal a természet újra éled és 
csodálatos pompába öltözik! 
Sokszor elgondolkoztam már 
a természet csodálatos egysé-

gén, harmóniáján. Figyeljé-
tek meg, a természet minden 
szereplője azt teszi, amire 
predestinálja hívatása és kül-
detése. A víz csobog és éltet, 
a fák ontják a tiszta levegőt és 
kiállják az idők próbáit, a vi-
rágok illatoznak és senki sem 
akarja a másik dolgát elvenni 
esetleg a másikkal elcserélni. 
A természet újra éled és cso -
dálatos pompájával hirdeti az 
élet Urának gondviselő sze-
retetét és hatalmát! Tanuljunk 
a természettől mi emberek és 
cselekedjünk úgy, hogy mi is 
tudjunk békés, boldog és hasz-
nos életet élni az Isten és a fe-
lebarátink javára.

Isten adjon szép, bensőséges 
ünneplést mindannyiunknak!   

Alsóörs-Lovas 2016. Hús-
vétja alkalmából

Kálmán Csaba

Ünnepi alkalmaink:
•	 Március	6.-án	15.00	órakor	„Húsvétra	készülve”-	

címmel, családi kézműves foglalkozást tartunk a 
Gyülekezeti teremben.

•	 Március	20.-án	Virágvasárnap	Ünnepi	Istentisztelet	
9.30-kor Lovason, 11.00 órakor Alsóörsön.

•	 Március	25.-én	Nagypéntek	Ünnepi	Istentisztelet	
17.00 órakor Lovason, 18.00 órakor Alsóörsön.

•	 Március	27.-én	Húsvét	Úrvacsorás	Istentisztelet	
9.30-kor Lovason, 11.00 órakor Alsóörsön.

•	 Március	28.-án	Húsvéti	Ünnepi	Istentisztelet	9.30-
kor Lovason, 11.00 órakor Alsóörsön.

Az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség 
nevében,	Áldott	Húsvéti	Ünnepeket	Kívánunk	Minden-

kinek!

Kovács	Endre,	Kálmán	Csaba,	Dienes	Károly
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Méltó	módon	emlékeztünk	meg	március	15-re

A nagyheti szertartások rendje

A borús, olykor esős idő el-
lenére közel negyven ember 
tette tiszteletét a Templom 
téren. A Himnusz eléneklése 
után Kósa Barnabás az alka-
lomhoz illő dalokat adott elő 
furulyán, majd Szendi Péter 
Szuhanics Albert: Népek ta-
vasza című versét olvasta fel. 
Ezután Ferenczy Gáborné 

megtartotta ünnepi beszédét, 
melyet Önök is olvashatnak 
az újság hasábjain.

A református templomnál 
Csajka György és Takács Fe-
renc képviselő urak helyezték 
el az emlékezés koszorúját. 
Az Alsóörs-Lovasi Reformá-
tus Társegyházközség nevé-
ben Nagytiszteletű Kálmán 

Csaba református lelkész és 
Dienes Károly gondnok ko-
szorúzott. A Magyar Vidék 
Országos 56-os Szövetség 
nevében, vitéz Pintér Kornél 
betegsége miatt, gyermekei 
Huba és Zselyke helyezték el 
az emlékezés koszorúját. A 
Sándor Huszárok Lovas Klub 
elnöke, Abonyi Gábor szin-

tén koszorúzott a református 
templomnál.

Ezután a régi temetőnél Fe-
renczy Gáborné polgármester 
és Volford-Hull Zita alpolgár-
mester koszorúzott, akiket 
Pintér Huba és Pintér Zselyke 
követett. A megemlékezés a 
Szózat eléneklésével zárult. 

Sz. P.

Csajka	György	és	Takács	Ferenc	koszorúznakFerenczy Gáborné polgármester ünnepi beszédét mondja

Paloznak – Csopak - Lovas, Felsőörs
Római Katolikus Egyházközségek Plébánia Hivatala

H-8229 Paloznak, boldog Apor Vilmos u.2.
Tel/fax: 00-36-87/446-812

E-mail: paloznakplebhiv@gmail.com
vitéz Ajtós József László kerületi. esperes, plébános

A nagyheti szertartások rendje
NAGYSZERDA:
Paloznak: a hagyományossá vált szentmise, szentgyónással 
és  szentáldozással a plébániai képviselőtestületi tagoknak és 
mindenki számára. 
Szentgyónás	du.	17.00	órától	a	sekrestyében 
A	szentmise	este	Kb.	18.00	órakor	kezdődik.

MINDENKIT	SZERETETTEL	HÍVUNK	ÉS	VÁRUNK	!!!

NAGYCSÜTÖRTÖK:	az	Oltáriszentség	és	az	Egyházi	Rend	
szentsége alapításának emlékünnepe.
Csopak: szentmise este 18.00 órakor, ezt követően egy órás 
virrasztás.

NAGYPÉNTEK: 
URUNK	JÉZUS	KRISZTUS	KERESZTHALÁLÁNAK	EMLÉKÜNNEPE
Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt falut 
magába foglaló ifjúság és felnőttek számára, a paloznaki kál-
vária dombon.
Azok részére, aki nem tudnak részt venni a paloznaki kálvária-
járáson a saját templomaikban lesz keresztúti ájtatosság.
Csopak: 18.00 órakor nagypénteki szertartások. 19.00-tól 
szentségimádási óra, a szentsírnál

NAGYSZOMBAT:
Paloznak: du. 17.00. órakor nagyszombati szertartások és fel-
támadási	körmenet,	a	faluban,	az	úgynevezett	„nagy	körme-
neti	útvonalon„.	Természetesen	az	időjárás	függvényében!

HÚSVÉTVASÁRNAP:	URUNK	FELTÁMADÁSÁNAK	ÜNNEPE
Csopak: 8.30 órakor ünnepi szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor ünnepi szentmise

HÚSVÉTHÉTFŐ:
Csopak: 8.30 órakor szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor szentmise
Lovas: 17.00 órakor szentmise
Paloznak: 18.00 órakor szentmise

Mindenkit	szeretettel	hívok	és	várok	a	szent	szertartásokra,	fő-
leg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási körmenetre.

Valljuk meg bátran mindnyájan,
a	Jézus	Krisztusba	vetett	hitünket!

BÉKÉS,	ÖRÖMTELI	HÚSVÉTI	ÜNNEPEKET	KÍVÁNOK
PALOZNAK,	CSOPAK,	LOVAS,	ÉS	FELSŐÖRS,

KÖZSÉGEKBEN	ÉLŐ	MINDEN	FELEBARÁTUNKNAK
ÉS	TESTVÉRÜNKNEK	A	JÉZUS	KRISZTUSBAN!

vitéz	Ajtós	József	László
ker. esperes, plébános
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A szőlő nem engedelmes jobbágy

Megszámlálni sem lehet, 
hány lapba ír, 24 önálló kötete 
jelent meg, melyek közül Gyü-
mölcsöskert című műve hat 
kiadásban, kétszázezer pél-
dányban fogyott el, gondoz-
za a honlapját, meg persze a 
növényeket is: Bálint György, 
mindenki Bálint gazdája a 
Könyvtárellátási Szolgálta-
tó Rendszer szervezésében a 
lovasi művelődési házban tar-
tott előadást, ahol a gyümöl-
csöskertek tavaszi munkála-
taival kapcsolatos kérdésekre 
válaszolt. Mondhatni, „friss 
nyugdíjasként” járja az orszá-
got az idén 97. életévét betöltő 
kertészmérnök, előadásaira 
– ahogy Lovason is – mindig 
megtelnek a termek. Előadá-
sa kezdetén megjegyezte, bár 
régi tanárától úgy tanulta: állj 
fel, beszélj hangosan és hagyd 
abba, mielőtt megunják – kö-
zönsége engedélyét és elnézé-
sét kérve egy korábbi autóbal-
esete miatt inkább ülve tartot-
ta meg előadását. 

Elsőként a szőlőtermesz-
tésről, illetve a szőlőskertek 
tavaszi munkálatairól beszélt 

Bálint György, hiszen, mint 
mondta, Lovason, a Bala-
tonfüred-Csopaki borvidék 
gyöngyszemén ez a téma le-
het a legfontosabb. Kiemelte, 
Magyarországon a szőlőter-
mesztésnek több mint ezer 
éves múltja van, hiszen már 
a rómaiak is szőlőtőkéket ül-
tettek ezen a területen. Egy 
Jókai Mór-idézettel példázta 
ezután a szőlősgazdák munká-
ját: – A szőlő nem szereti az 
egyenes embert, csak a görbét, 
aki mindig ott kucorog a sző-
lőtőke tövében, és kacsozza, 
kötözi a szőlőt, aminek egész 
évben szüksége van a gazdájá-
ra. De ez fordítva is igaz, mert 
a gazda is örömmel fogyaszt-
ja a bort – tette hozzá Bálint 
György. Ezután kitért arra is, 
hogy a házi szőlőtermesztés-
nél változások szükségesek 
a megfelelő termés elérésé-
hez. A kertészmérnök szerint 
célszerű volna visszatérni a 
szőlőtermesztésnek egy régi 
és sok évszázad alatt jól be-
vált módszerére, mégpedig 
az úgynevezett termőcsapos 
fejművelésre. Mint mondta, ez 

több munkával jár ugyan, de 
ezzel a módszerrel jobb minő-
ségű bor állítható elő.

Kitért természetesen a ta-
vaszi kerti munkák legfon-
tosabbjára, a gyümölcsfák 
metszésére is. Mint mondta, a 
mai fiatalok csak félve veszik 
kezükbe a metszőollót, pedig 
csak pár, igen egyszerű sza-
bályt kell betartani. A kerti 
gyümölcsfák 20–40 évig hoz-
nak termést, és igazán csak 
metszéssel tarthatjuk őket fi-
atalon, hogy gyümölcstermő 
képességük minél hosszab-
ban kitartson. – A helyesen 
megmetszett korona szellős, 
nem túlságosan sűrű, de nem 
is kopasz – emelte ki a fonto-
sabb tulajdonságokat Bálint 
György.

Az előadáson újfent kide-
rült, a kertészmérnök a szak-
szerű növényvédelem híve – a 
permetezéssel kapcsolatos 
kérdésnél láthatóan felderült 

az arca. Egymás után fejből 
sorolta, milyen növényvédő 
szerrel lehet a különböző kár-
tevők ellen eredményesen vé-
dekezni. Közben többször is 
megismételte, szakszerűen, a 
szabályokat betartva kell eze-
ket a szereket használni, fon-
tos a védőruházat és a megfe-
lelő szakmai segítség is. 

A kérdések sorát követően 
Bálint György elmondta, so-
kan kérnek tőle tanácsot, hogy 
mit tegyenek teljesen kezdő 
növénytermesztőként. Mint 
mondta, aki kezdő, az bármit 
csinálhat, semmit nem ront el, 
sőt, lehet, arannyá változik az 
a növény a kezei között, amit 
elkezdett termelni.

Kekk Sára
(megjelent a Veszprém

Megyei Naplóban)

A Lovasi esték programsorozat utolsó előadá-
saként az ország Bálint gazdáját hallgathatták 
meg az érdeklődők szerda este.

Bálint	György

A szőlőnek egész évben szüksége van a gazdájára
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Most, a húsvét előtti 
nagyböjtben különösen ak-
tuális a gondolat, miszerint 
ebben a nyugtalan, lármás 
világban az ember lelke es-
dekli a csöndet, a megtisz-
tulást. Az idegsebész úgy 
érzi, csak csöndben medi-
tálva képes meghallani a 
belső hangokat, ilyenkor 
képes kreatívan megoldani 
a feladatokat, ilyenkor jut-
nak eszébe a legjobb ötle-
tek önmaga vallatásával. A 
csönd nem gyónás és nem 
önsanyargatási gyakorlat 
ugyan, mégis megtisztul 
rajta keresztül az ember, 
képessé válik a lényeglá-
tásra. A csönd számára nem 
a kommunikáció megsza-
kítása, nem a szó elfojtása, 
éppen ellenkezőleg, párbe-

széd Istennel. Sokan félnek 
ettől az elmélyüléstől, mert 
óhatatlanul találkozunk 
énünk sötét rétegével, a 
rossz hajlamainkkal, kény-
telenek vagyunk szembe-
sülni a hibáinkkal. De ha 
erre képessé válunk, akkor 
megtaláljuk magunkban 
a jóságot és a tökéletessé-
get is, ami a doktor szerint 
mindenkiben ott van. Ám 
figyelmeztetett rá, hogy a 
vallásos gőg kísértése na-
gyon veszélyes, amikor azt 
képzeli az ember magáról, 
hogy nincs nála jobb, hogy 
Isten segítségével fölébe 
emelkedett mindenki más-
nak. Holott Jézus éppen 
hogy alázatra tanítja azt, 
aki megérti az örök erkölcsi 
parancsait.

Nagy tragédiák, nagy 
szenvedések esetén az em-
bernek nincs ideje tépelőd-
ni, ilyenkor mintegy csúsz-
dán zuhan le a mélységbe 
– érzékeltette szemlélete-
sen dr. Csókay András, aki 
kendőzetlenül beszélt élete 
tragédiáiról, vargabetűiről. 
Kisfia két évvel ezelőtt be-
lefulladt egy használaton 
kívüli kerti medencébe. A 
poklok kínját élték meg 
gyermekük halála miatt a 
szülők, de úgy tapasztalták, 
hogy az Úr odaállt melléjük 
a gyászban, és ez az, ami 
életben tart – magyarázta. 
Nemcsak a gyógyulásban 
kell keresni a csodát, ha-
nem például a halál elfoga-
dásában is – vonta le a vég-
következtetést.  Idézte Pop-
per Péter pszichológust, 
akit szíven talált Pilinszky 
János katolikus költő mon-
dása, aki megjegyezte:

„– Utállak benneteket 
pszi-vel kezdődő foglalko-
zásúakat.

– Miért utálsz János?
– Mert nagyon nagy ter-

heket raktok az emberekre. 
Azt hirdetitek, hogy minden 
emberi problémának van 
megoldása. Ezzel sikerült 
elérnetek, hogy az embe-
rek többsége úgy érzi, csak 
ő olyan hülye, hogy nem 
tudja megoldani a szexuális 
problémáit, a szüleivel való 
viszonyát, a házasságát, az 
egzisztenciális ügyeit, a po-
litikai orientációját stb. – és 
összeomlik. A valóságban – 
mondta Pilinszky –, az élet 
dolgainak többsége nem 
megoldható. Legfeljebb jól-
rosszul elviselhető. Óriási 
a különbség közöttünk. Ti 
úgy gondoljátok, hogy az 
életben problémák vannak 

és megoldásokra van szük-
ség, én meg úgy gondolom, 
hogy az életben tragédiák 
vannak és irgalomra van 
szükség. Szíven döfve tán-
torogtam ki Pilinszkytől” – 
vallotta meg Popper Péter.

Mindenkiben ott lakozik 
a bibliai tékozló fiú – állítja 
dr. Csókay András, aki bár 
vallásos családban nőtt fel, 
igazából egészen 38 éves 
koráig nem kereste a kap-
csolatot Istennel. Nem volt 
istentagadó, de nem imád-
kozott és nem járt templom-
ba. Márpedig aki nem tartja 
edzésben a hitét, az úgy jár, 
mint az eltunyult sportoló, 
padlót fog – élt a hasonlat-
tal. Hiába szerzett két dip-
lomát is, ekkorra úgy érez-
te, rossz orvossá vált, azt a 
kifejezést használta, hogy 
„szalonidiótaként dolgoz-
tam, házasságtörő lettem, 
elhagytam a családom”. 
Amikor már elég mélyre 
zuhant, képes volt letérdel-
ni és kimondani: „Uram, 
segíts meg engem!” Sze-
rinte ez a varázsszó, hogy a 
megvilágosodás útjára lép-
jen az ember.

Kifejtette, a gyógyítás-
ban is támaszkodik a hitére, 
amikor műtét közben olyan 
problémával találkozik, 
amitől a keze megremeg, 
hiszen tudja, a beteg élete 
függ tőle, megtalálja-e a 
megoldást. Ilyenkor az ima 
képes megnyugtatni, meg-
állítani a remegést, ami a 
mikrosebészetben különö-
sen végzetes lehet. Ezért 
Szent Pállal együtt vallja: 
Szüntelenül imádkozzatok!

Bartuc Gabriella
(megjelent a Veszprém 

Kukac oldalán)

Amikor az agysebész keze megremeg

Dr.	Csókay	András

Hosszan tartó csönd követte dr. Csókay András 
idegsebész istenhit és gyógyítás kapcsolatáról 
szóló előadását. Szebben nem is köszönhette 
volna meg a közönség a Lovasi Esték soroza-
tában elhangzottakat, mint ezzel a csönddel. 
Mert az orvos éppen a csöndről, mint az Isten-
nel való beszélgetés legmélyebb állapotáról 
beszélt. Hétköznapi misztikussá kell válnunk, 
ne féljünk elmélyülni! – üzeni.



6 Lovasi Hírek

Gyerekfarsang

A farsang Magyarországon 
vízkereszttől a húsvét vasár-
napot megelőző 40 napos böjt 
kezdetéig tart, azaz „húshagyó 
keddig”, vagy „hamvazósz-
erdáig”. A farsang zajos mu-
latságait egy ősi hiedelem hívta 
életre. A középkorban azt hitték 
az emberek, hogy a tél utolsó 
napjaiban a Nap elgyengül és 
a gonosz szellemek életre kel-
nek. Vigalommal, jelmezes 
karneváli felvonulással, bo-
szorkánybábu elégetésével 
akarták elűzni ezeket. Régen 
farsang idején a fonóházakban 
minden este zajlott valamilyen 
vidám esemény, énekeltek, tán-
coltak, játszottak.

Falunkban már évek óta fon-
tos esemény az Egyesület sz-
ervezésében a farsangi délután. 
Az ez évi eseményt is, lázas 

készülődés előzte meg. Néhány 
éve már nemcsak az óvodások, 
iskolások varázsolnak jó kedvet 
a faluház nagytermébe, hanem 
a szülők, a hozzátartozók a falu 
és a Lovas Jövőjéért Egyesület 
önkéntesei.

 A terem zsúfolásig megtelt 
délután. A fő attrakció min-
den évben a gyerekek jelmezes 
felvonulása, a jelmezverse-
ny. Sok ötletes jelmez volt 
a 32 induló között. Minden 
résztvevőnek köszönet a fára-
dozásért, a rendezvény sik-
eréért.

A hangulat, a kacagás egyre 
fokozódott, ahogy a vidám 
játékok, versenyek egymást 
követték. Látszott a gy-
erekeken, hogy jól érzik magu-
kat, ők is élvezték a bemutatók 
minden pillanatát. 

A rendezvény egész ideje 
alatt süteményeket, szendvic-
seket kóstolgatva, régen látott 
ismerősökkel beszélgetve, a 
szereplőket dicsérgetve, várta 
mindenki a tombolasorsolást. A 
tombolatárgyakat a patronálók, 
hozzátartozók, az egyesület 
tagjai és vállalkozások ajánlot-
ták fel, de adott könyveket Ma-
darász Lajos és Abonyi Gábor 
is, így nagyon sok, értékes tom-
bolatárgyat sorsolhattunk ki. A 
legtöbb tárgyat Gál Kati köny-
vkiadója, a K§H bank, Vellai és 
cége adta.

Süteményeket hozott Kránitz 
Erika, Tőzsérné Irénke, Zizi, 
Hudanik Erzsike, Sáriné, kül-
önleges szendvicseket készített 
Hajdu Ági. A szép dekoráció, 
mint már annyiszor Torma 
Vera munkáját dicséri. Az el-
maradhatatlan, finom farsangi 
fánkot a már megszokott páros 
Gerbelné és Simonné varázsol-
ták elő.

Mindenki nyert valamit, 
mert ha tárgyat nem is, de vid-
ám perceket biztosan. Egy jó 
közösség képes arra, hogy a fa-
lujának felejthetetlen perceket 
szerezzen, a közösséghez való 
tartozás jó érzését megteremtse 
és átadja. Köszönet minden-
kinek, aki bármilyen segítséget 
nyújtott és a rendezvény sik-
eréhez hozzájárult és véletlenül 
kimaradt a felsorolásból.

Végezetül a helyezettek listája: 
I. helyezett: Állóóra – Fe-

rencz Zoé
II. helyezett: Busó – Vellai-

Nemes Samu
III. helyezett: Ananász – Sá-

fár Roxána
IV. helyezett: Egér – Kránitz 

Boglárka
V. helyezett: Napocska – 

Kósa Johanna
Közönségdíj: Pápa – 

Gergácz Szabolcs
Horváth Ferenc

elnök

2016. február 20-án farsangi bált rendeztünk a 
falubeli gyermekeknek, vetélkedőkkel, verse-
nyekkel és zenével.

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk 

egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át 

pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas	Jövőjéért	Egyesület	–	Adószám:	19384878-1-19

Nagy	Gyula	Művészeti	Alapítvány	–	Adószám:	19380575-2-19	

Lovas	Egyesület	–	Adószám:	18933967-1-19

Lovasi	Polgárőr	Egyesület	-	Adószám:	18936757-1-19

Magyar	Katolikus	Egyház	-	Technikai	száma:	0011

Magyar	Református	Egyház	-	Technikai	száma:	0066

KÖSZÖNET
Lovas	 Község	 Önkormányzata	 nevében	 köszönetemet	
szeretném kifejezni mindazon személyeknek, akik hozzájárultak 
az	 idei	 Lovasi	 Esték	 színvonalas	 előadássorozatához.	
Külön	 köszönetemet	 szeretném	 kifejezni	 Szendi	 Péter	
művelődésszervezőnek,	 Volford-Hull	 Zita	 alpolgármester	
asszonynak,		Sárdi	Máté	falugondnoknak	és	a	hivatal	valamennyi	
dolgozójának. 
Itt	szeretném	megjegyezni,	hogy	a	helyi	Polgárőrség	valamennyi	
előadás előtt és után szakszerűen irányították az autósokat, 
név	szerint	kiemelve:	Reiter	József,	Szimics	Mónika, Sárdi	Zsolt,	
Szűcs	József,	Tóth	László,	Simon	Róbert,	Kovács	Károly	és	Ács	
Károly.	Természetesen	Nekik	is	jár	a	külön	köszönet.
Alsóörs	Község	Önkormányzatának	pedig	a	székeket	köszönjük,	
hogy így a faluház nagytermében kétszáz ember mindig le 
tudott ülni. 

Ferenczy Gáborné, polgármester


