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Március 15. ünnepélyRendhagyó
beszélgetés a borról

A Lovasi Önkormányzat
és az Alsóörsi Közös

Önkormányzati Hivatal dolgozói
kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak

Lovas állandó lakosainak
és nyaralótulajdonosainak! 

Talán még soha ennyien 
nem voltak a Templom té-
ren, amikor is az 1848/49-
es Szabadságharc és For-
radalom hőseire emlékez-
tünk. Legelőször Szendi 
Péter művelődésszervező 
köszöntötte az ünnepel-
teket, majd felhangzott a 
Himnusz. 

Ezután Pintér Huba Pósa 
Lajos: A negyvennyolcadi-
ki gyerekek című verséből 
adott elő részletet, majd 
Gergácz Szabolcs Koppány 
a Nemzeti dalt énekel-
te el. Az ünnepi beszédet 
Nagytiszteletű Dr. Kálmán 
Csaba református lelkész 
mondta el.

Az ünnepi megemlékezés 
koszorúzással ért véget. Lo-
vas Község Önkormányzata 
nevében Ferenczy Gáborné 
polgármester és Volford-
Hull Zita alpolgármester, 
míg a Magyar Vidék 56-os 
Országos Szervezet nevében 
vitéz Pintér Kornél elnök úr 
és gyermekei helyezték el 
az emlékezés koszorúját. Az 
Alsóörsi-Lovasi Református 
Társegyházközség nevében 
Nagytiszteletű Dr. Kálmán 
Csaba református lelkész 
és Dienes Károly gondnok 
emlékezett meg az egykori 
hősökről. A rendezvény a 
Szózat éneklésével zárult.

 Szendi Péter

Heltai Gáspár 1552-ben az 
alábbiakat írta a borról. „A 
könnyező és pecsenyés sze-
mek, a büdös leheletek és feke-
te fogak, a fájó és nem emésztő 
gyomor, a reszkető kezek, a 
vízkórság, köszvény minden 
testében, a kólika és bélnek 
poklossága az olajjal szárma-
zó túrós lábak. Minden beteg-
ségek a fölötte való életből és 
italból származnak.”

Az előadás során bebizo-
nyosodott, hogy sok igazság 
van a majd 500 évvel ezelőtt 
íródott szavakban. Tihanyi 
László elsősorban azokról az 
anyagokról beszélt, amelyek-
nek nem lenne szabad a borban 
benne lennie. Mindezek azért 
kerülnek be, mert az intenzív 
kemizáció révén meg akarjuk 
védeni a termést a kártevőktől, 
gombáktól, rovaroktól. 

Abban a hitben élünk, hogy 

ezek a vegyszerek elbomlanak, 
melyet a vegyszerforgalma-
zók is állítanak. Ugyanakkor 
bizonyított tény, hogy nem 
bomlanak el, benne maradnak 
a talajban, bekerülnek a ter-
mésbe, a szőlőbe, a mustba és 
így természetesen a borba is. 
Tihanyi László szerint a jövő 
útja egyértelműen a biogaz-
dálkodás lenne, amennyire ez 
lehetséges. Olyan fajtákat kell 
preferálni, amely a lehető leg-
kevesebb vegyszert igénylik. 

A vásárlások során arra min-
denképpen oda kell figyelni, 
hogy próbáljunk szezonális 
termékeket venni. Nem biztos, 
hogy szerencsés és jót teszünk 
magunknak azzal, ha febru-
árban paradicsomot, zöldpap-
rikát veszünk, mert ezeknek 
nincs itt az idejük. Ezek a zöld-
ségek különféle vegyszereknek 
köszönhetően vannak a boltok 
polcain, és ha ezeket megesz-
szük, akkor a szervezetünkbe 
mérgező anyagok kerülnek. 

Az, hogy Magyarországon 
az emésztő szervek dagana-
tos megbetegedései évről-évre 
nő, minden bizonnyal beleját-
szik az intenzív kemizáció is. 
Ugyanazokat a termékeket fo-
gyasztják a hollandok, az ango-
lok, mint mi, mégis sokkal job-
bak az adataik. Szerinte mind-
ezek nagyban befolyásolják azt, 
hogy hazánkban a daganatos és 
szív- és érrendszeri betegségek 
száma évről-évre nő.

 Szendi Péter

Döbbenetes adatokkal szolgált Tihanyi LászLó bel-
gyógyász, kardiológus a Lovasi esték soron következő 
előadásán. számokkal és tényekkel bizonyította, hogy a 
vegyszerek milyen károsak az emberi szervezetre.
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Idén is sikeres volt
a Lovasi esték előadássorozat

Legelőször Georg Spöttle biz-
tonságpolitikai szakértő „Migrá-
ció, társadalmi változások, bű-
nözés” címmel tartott előadást. 
Ő rendőri szemmel mutatta be 
a migráció hátrányait, kiemel-
ve Németországot. Véleménye 
szerint, amit a magyar kormány 

megtett és megtesz a migrációs 
áradat ellen, az példaértékű. Az 
összes európai országnak ezt a 
politikát kellene követnie. Meg-
védeni az országot, a lakosságot, 
és nem kitenni az egyre nagyobb 
terrorveszélynek. 

- Ezután nagy örömünkre Mül-
ler Péter József Attila-díjas író 
tartott előadást. Szó szerint egy 
tűt sem lehetett leejteni a falu-
ház nagytermében, olyan sokan 
voltak kíváncsiak rá, sőt még egy 
külön termet is kinyitottunk. Ő a 
lélek halhatatlanságáról beszélt. 
Szerinte a halhatatlanság tudata 
az emberiség ősélménye. Minden 
nagy költészet, irodalom, vallás 
erről szól és még ma is az embe-
rek nagy többsége ebben a hitben 
él – összegezte a népszerű író elő-
adását a falu első embere. 

Kovács András veszprémi 

természetfotósról kiderült, hogy 
ezer szállal kötődik Lovashoz, 
hiszen itt van telke. Így még in-
kább megtiszteltetésnek érezte, 
hogy előadást tarthat itt. A ter-
mészetfotózás legnehezebb és 
legösszetettebb válfaja, amikor 
az ember vadat fotózik. Az első 
emlékezetes fényképét 20 évesen 
készítette, amikor egy szarvasbi-
ka éppen elvesztette az agancsát. 
Nyilván jókor kell, jó helyen len-
ni, de a szerencse is nagyon fon-
tos egy-egy kép megörökítésénél. 
Van úgy, hogy 15-20 alkalommal 
is kimegy az erdőbe, mire végre 
olyan fotót készít, amire méltán 
büszke lehet. 

Döbbenetes adatokkal szolgált 
Tihanyi László belgyógyász, kar-
diológus a Lovasi Esték soron 
következő előadásán. Számokkal 
és tényekkel bizonyította, hogy 
a vegyszerek milyen károsak az 
emberi szervezetre.  Az, hogy 
Magyarországon az emésztő 
szervek daganatos megbetegedé-
seinek száma az utóbbi egy évben 
meghaladta a szív- és érrendszeri 

betegségek számát, bizonyítani 
látszik, hogy ebben nagy szerepe 
van az intenzív kemizációnak. 

A Lovasi esték utolsó elő-
adásán a „nemzet rozmárja”, 
Schirilla György lépett fel. Be-
szélt a szeretet gyógyító erejéről, 
a pozitív gondolkodásról, szerinte 
az embernek mindig érdemes új-
rakezdenie az életét. Akaraterővel 
csodákra vagyunk képesek. Ki-
emelte, hogy az egészséges pár-
kapcsolat mennyire fontos a mai 
rohanó világban. Számít, hogy a 
férfi és a nő - egyensúlyt alkotva  
- megtalálja önmagát,. 

- Az, hogy évek óta ilyen sike-
res a Lovasi Esték előadássoro-
zat, az sok embernek köszönhető. 
A hivatal dolgozóitól kezdve a 
helyi polgárőrségen át mindenki 
segített. Itt szeretném nekik meg-
köszönni áldozatos munkájukat. 
Bebizonyosodott ismét, hogy 
együtt, igazi kollektív összefogás-
sal, csodákra vagyunk képesek – 
zárta szavait Ferenczy Gáborné 
polgármester.

Szendi Péter

Január végétől március elejéig tartott a Lovasi Es-
ték rendezvénysorozat, melyre ismét sokan voltak 
kíváncsiak. Ferenczy Gáborné polgármester szerint 
szükség van az ilyen jellegű kulturális, szellemi mű-
helyekre a mai világban. 

Ferenczy Gáborné

A Lovas Jövõjéért Egyesület 2009. május 
23-án alakult. Főbb céljaik a közösségi szel-
lem erősítése, a kultúrális élet fejlesztése. 
Továbbá nevelés, oktatás, képességfejlesz-
tés, ismeretterjesztés. Az egészséges táp-
lálkozás és a mozgáskultúra fejlesztése, 
az egészséges életmódra nevelés.

-Az egyesület az elmúlt nyolc évben szá-
mos sikeres rendezvényt szervezett. Elég, 
ha csak megemlítjük a gyerekfarsangot, 
mely idén is nagyon népszerű volt, nemcsak 
a gyerkőcők, hanem a felnőttek körében 
is. Ezt a rendezvényt januárban megelőz-
te az első lovasi bormustra, ahol a helyi 
borosgazdák kínálták finom boraikat. A 
következő rendezvény a húsvéti játszóház 

lesz. Itt a tojásgyűjtőverseny, valamint a 
nyuszisimogatás a legnépszerűbb. Június 
közepén szoktuk megrendezni a Mindenki 
piknikje programot, ahol több lovasi család 
összeméri erejét és tudását, természetesen 
játékos formában. Az őszi tökfaragás és 
játszóház szintén sok lovasi gyermeket vonz 
– kezdte a sokoldalú rendezvények ismerte-
tését Horváth Ferenc az egyesület elnöke. 
A falunapokon is komoly segítséget nyújta-
nak az egyesület tagjai, csak úgy, mint több 
más önkormányzati rendezvényen. Manap-
ság meg kell becsülni azokat az embereket, 
akik szabadidejüket feláldozva tesznek a 
közösségért, Lovas szerencsés település, hi-
szen van egy olyan egyesületük, akire min-
dig számíthatnak. 

Ahogy az egyesület feladata, célja egy-
re jobban kirajzolódik, szükségük lesz a 
lovasiak, a Lovas sorsát szívükön viselők 
segítségére, támogatására. Mindannyiuk 
célja, hogy a település megőrizhesse oly 
sokak által kedvelt karakterét és egyben 
felépíthessenekegyszebbjövőt.

Szendi Péter 

Aktív civilek – sok sikeres rendezvény az elmúlt nyolc év alatt
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Általános tűzgyújtási szabályok
•  Külterületen általában ti-

los égetni, kivéve ott, ahol 
azt jogszabállyal, külön 
meghatározott esetekben és 
feltételekkel megengedik 
(pl. erdőterületen erdőgaz-
dálkodási tevékenységhez 
kapcsolódó égetésre külön 
szabályok vonatkoznak);

•  Külterületen lévő, lábon 
álló növényzet, tarló, illet-
ve a növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett 
hulladék szabadtéri égeté-
sét előzetesen engedélyez-
tetni kell a tűzvédelmi ha-
tósággal;

•  Belterületen csak abban az 
esetben lehet növényi hulla-
dékot égetni, ha azt önkor-
mányzati rendelet megen-
gedi;

•  A kerti grillezés és a tűzön 
történő sütés-főzés megen-
gedett a tűz állandó felügye-
lete mellett;

•  Tűzgyújtási tilalom esetén 
az érintett területen akkor 
sem megengedett a tűzgyúj-
tás, ha azt egyébként más 
jogszabály megengedi;

•  A szabadtéri tűzgyújtás 
feltételeit erdészeti jog-
szabályok és az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 
(OTSz) tartalmazza;

•  Jogszabálytól eltérő vagy 
hatósági engedély hiányá-

ban végzett tűzgyújtási tevé-
kenység tűzvédelmi bírságot 
von maga után!

Tűzgyújtás külterületi, me-
zőgazdasági célokat szolgáló 
ingatlanon!
 Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a lábon álló nö-
vényzet, tarló, növényter-
mesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék szabadté-
ri égetése tilos!

 Külterületi ingatlanon az in-
gatlan tulajdonosa, használója 
a tűzvédelmi hatóság engedé-
lyével legfeljebb 10 ha egy-
befüggő területen irányított 
égetést végezhet.

 A kérelmet legkésőbb az ége-
tés tervezett időpontját meg-
előző 10. napig be kell nyújta-
ni az engedélyező tűzvédelmi 
hatósághoz. A tűzvédelmi ha-
tóság a kérelmet annak beér-
kezésétől számított 5 munka-
napon belül bírálja el.

Tűzgyújtás belterületi lakó-
ingatlanon
 Avar és kerti hulladék égeté-
se:
 A kerti hulladék égetése a ha-
tályos jogi szabályozás alapján 
általánosan tiltott. A tiltás alól 
az önkormányzat helyi rende-

letben felmentést adhat, ha ab-
ban szabályozza az égetés fel-
tételeit, körülményeit. A helyi 
rendeletben előírt szabályok 
nem lehetnek ellentétesek a 
magasabb rendű jogszabályok-
ban előírt rendelkezésekkel.
 Az égetés megkezdése előtt a 
helyi önkormányzat hivatalá-
ban vagy honlapján érdemes 
utánanézni annak, hogy a te-
lepülésen mely időszakokban 
és milyen feltételekkel végez-
hető kerti égetés. Amennyiben 
nincs az önkormányzatnak 
szabadtéri égetésre vonatkozó 
szabályozása, abban az eset-
ben nem szabad avart és kerti 
hulladékot égetni.
 Kerti grillsütő használata, 
szalonnasütés, bográcsozás
•  A saját tulajdonú, belterületi 

ingatlanon található tűzhely, 
vagy grillsütő használata 
nem tiltott a tűzgyújtási tila-
lom idején sem. Az ilyen – 
nyílt lángú – berendezések, 
eszközök használata, tűz 
gyújtása az ingatlanon belül 
az általános égetési szabá-
lyok betartását követeli meg.

•  Tüzet gyújtani csak megfe-
lelő időjárási körülmények 
fennállása esetén, megfelelő 
műszaki állapotban lévő tűz-
rakó helyen szabad.

•  nem szabad felügyelet nél-
kül hagyni az égő tüzet, a 

még ki nem hűlt parazsat, 
hamut;

•  gondoskodni kell a megfe-
lelő, tűz oltására alkalmas 
anyag, eszköz készenlétben 
tartására, pl. víz, homok;

•  a tevékenység befejezését 
követően a tüzet gondosan 
el kell oltani, meg kell győ-
ződni arról, hogy elaludt.

A helyi önkormányzati ren-
delet szabályozása szerint:
•  Lovas közigazgatási terü-

letén kerti hulladékot (fa-
lombot, gallyat, hulladékot, 
egyéb éghető anyagot) égetni 
július 1- augusztus 20-ig TI-
LOS!. Kivéve a növényvé-
delmi szempontból fertőzött 
és kötelezően elégetendő nö-
vényi hulladékot. Az év többi 
napján hétköznapokon 8-16 
óra közötti lehet égetni.

•  A szabadban való égetést 
csak felügyelet mellett, a 
tűzrendészeti szabályok be-
tartásával (az éghető gyúlé-
kony anyagokból, épületek-
től legalább 10fm távolság-
ra) szabad végezni.

•  Gumi, műanyag és egyéb 
bűzös gázt keletkeztető és 
a levegőt szennyező anyag 
sem a szabadban, sem zárt 
helyen nem égethető el, azo-
kat más módon kell meg-
semmisíteni, vagy a szemét-
telepre szállítani.

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
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Értesítjük az érintett szülőket, 
hogy a 2017/2018. tanévre történő 
általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 
8.00 – 19.00 óráig

2017. április 21. (péntek) 8.00 – 
19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői 
bizottság döntése alapján tankötele-
zettsége teljesítését 2017. szeptem-
ber 1-jétől megkezdő gyermekét 
a szülő a fenti időszakban köteles 
beíratni a választott vagy a lakóhe-
lye – ennek hiányában tartózkodási 
helye – szerinti kötelező felvételt 
biztosító általános iskola első évfo-
lyamára.

Az első évfolyamra történő be-
íratáshoz szükséges dokumentu-
mok:

•  a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcí-
met igazoló hatósági igazol-
vány (lakcímkártya),

•  az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás

• a gyermek születési anya-
könyvi kivonata,

• a gyermek TAJ-kártyája,
• a szülő/gondviselő személy-

azonosító igazolványa.
A felvételről az iskola igazgatója 

dönt, melyről írásban értesíti a szü-
lőket.

A döntés ellen a szülő – a köz-
léstől, ennek hiányában a tudo-
másra jutástól számított 15 napon 
belül – jogszabálysértésre vagy 
érdeksérelemre hivatkozással jog-
orvoslati kérelmet nyújthat be. A 
kérelemmel kapcsolatban az iskola 
fenntartója jár el és hoz másodfokú 
döntést.

Amennyiben a választott iskola 
igazgatója a gyermek felvételét el-
utasító döntést hoz, a szülő a gyer-
mekét a döntés jogerőre emelkedé-
sét követő 5 napon belül köteles be-
íratni a kötelező felvételt biztosító 
iskola első évfolyamára.

A 2017/2018. tanév kötele-
ző felvételt biztosító általános 
iskoláinak felvételi körzete a 
http://www.kormanyhivatal.hu/
download/c/d0/63000/VJH%20
%201_2017%20sz%20hivatalve-
zetői%20rend.pdf internetes olda-
lon megtekinthető.

Az iskolák fenntartójáról a 
https://www.oktatas.hu/hivatali_
ugyek/kir_intezmenykereso inter-
netes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal

Balatonfüredi Járási Hivatala

Hirdetmény
a Balatonfüredi Járási hivatal illetékességi területén 

működő általános iskolákba történő beíratásról

Az egészség megtanulható
és visszaszerezhető

A múlt halott, a jelen formálható, a jövő építhető

Az idei Lovasi esték soro-
zat a „nemzet rozmárja”, 
Schirilla György előadásá-
val zárult a faluház nagyter-
mében. A határait minden 
évben egyfolytában fesze-
gető, a jeges Dunát átúszó 
sportoló prezentálta a hall-
gatóságnak, hogy sose késő 
tenni az egészségünkért. 

A népszerű jógaoktató nőnap-
kor tartotta meg előadását. A 
szervezők gondoskodtak ar-
ról, hogy minden hölgy kap-
jon egy szál virágot. Így már 
eleve jó hangulatban indult a 
rendezvény. Schirilla György 
egyfolytában gesztikulált, 
járt-kelt a nézők között, aki-
ket szintén bevont az előadá-
sába - olykor humorral, némi 
csipkelődéssel, ugyanakkor 
alázatosan. 
Beszélt a szeretet gyógyító 
erejéről, a pozitív gondolko-
dásról, szerinte az embernek 
mindig érdemes újrakezdenie 
az életét. Akaraterővel cso-
dákra vagyunk képesek. Ki-
emelte, hogy az egészséges 
párkapcsolat mennyire fontos 
a mai rohanó világban. Szá-
mít, hogy a férfi-nő, egyen-
súlyt alkotva, megtalálja ön-
magát. 
Szóba került az egészséges 
táplálkozás aranyszabálya is. 
A mérték, az alapos rágás, az 
egyszerűség és a vegetáriánus 
életformához való kapcsoló-
dás, főleg, ha az ember beteg. 
A rendszeres jógagyakorlatok 
és a reflexológia, amelyben ő 

jártas és tanítja, szintén fontos 
pillérét képezi az egészséges 
életmódnak. 
Érintette a fitoterápiát, 
melyben ő nagyon hisz. Az 
emberiség a korai időkben 
a növényeket tápláléknak 
tekintette, ezzel együtt 
azonban különböző beteg-
ségek ellenszereként is fo-
gyasztotta. A régen ismert 
gyógyászati szerekből és 
a rájuk vonatkozó ősi ta-
pasztalatokból alakult ki 
tulajdonképpen a 21. század 
tudománya. Schirilla beszélt 
a betegségek öt stádiumáról 
is. Az első a boldogtalanság 
állapota, és nagyon boldog 
az az ember, aki felismeri a 
változás lehetőségeit ebben a 
helyzetben. 
Néhány saját versét is 
előadta, valamint a számára 
legkedvesebbet, Váci 
Mihálytól a Még nem elég! 
címűt. Szóba került az is, 
hogy sokáig vegetáriánus 
volt, de amikor a Vatikánba 
látogatott a pápához, akkor 
visszaszokott a húsételekre, 
melyet cseppet sem bánt 
meg. Mindenkit arra biztatott 
az előadásán, hogy érdemes 
megváltozni, ki kell lépni a 
komfortzónából. Schirilla 
György szerint a múlt halott, 
a jelen formálható, a jövő 
építhető. 
Az előadás a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer (KSZR) 
keretében valósult meg. 

Szendi Péter

Schirilla György

72 év után
Fejes Gyula m. kir. szakaszvető 1918-1946

A Gulág Emlékév zárásaként 
2017. február 25-től, a Kommu-
nista Diktatúrák Áldozata-inak 
Emléknapjától tették elérhetővé a 
www.katonakagulagon.hu  ol-
dalt, melyen ezidáig 66.281 szov-
jet hadifogságban meghalt magyar 
katona és internált adatait hozták 
nyilvánosságra.

Az 1943-as sztarioszkoli áttörés-
nél eltűnt nagyapám, Holczhauser 
János után kutatva eredménytelen-
nek bizonyult a nagyon jól szer-
kesztett adatbázis áttekintése, vi-
szont Lovas községből egy család 

megtalálhatta lelki békéjét. A II. vi-
lágháború befejeződése után 72 év-
vel Simon László végre megbizo-
nyosodhatott évtizedekig hazavárt 
nagybátyja, Fejes Gyula sorsáról.

Fejes Gyula 1918-ban született 
Lovason, 1945.január 17-én a Bu-
dapest körüli harcokban esett az 
ellenséges szovjet erők hadifog-
ságába. A m.kir. szakaszvezetőt 
sok százezer magyar honfitársával 
együtt a megszállók a Szovjetunió-
ba hurcolták, ő a jelenleg Ukrajná-
hoz tartozó Golubovka/Kagyijevka 
bánya kényszermunkatáborába ke-
rült.  A feljegyzések szerint 1946.
október 20-án, alig 28 évesen adta 
vissza lelkét Teremetőjének, majd a 
helyi hadifogoly temető 38. parcel-
lájának 6. sírjában helyezték örök 
nyugalomra. 

Fejes Gyula sorsáról halála után 
több, mint hét évtizeddel nyert bi-
zonyosságot családja. Ez hitet ad 
nekünk is, akik tovább keressük 
eltűnt szeretteinket, őseinket, hogy 
a remény sohasem múlhat el. So-
hasem.

vitéz Pintér Kornél
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ViráGVaSárnap
Felsőörs: Barkaszentelés, Passió - amit a Paloznaki Kórus fog 
énekelni - és ünnepi szentmise.

naGySzerDa
Paloznak: a hagyományossá vált szentmise, szentgyónással és 
szentáldozással a plébániai képviselőtestületi tagoknak és min-
denki számára.
Szentgyónás du. 17.00 órától a sekrestyében
A szentmise este 18.00 órakor kezdődik.
MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

naGycSüTörTöK, AZ OLTÁRISZENTSÉG ÉS AZ EGy-
HÁZI REND SZENTSÉGE ALAPÍTÁSÁNAK EMLÉKüN-
NEPE.
Csopak: szentmise este 18.00 órakor, ezt követően egy órás vir-
rasztás.

naGypénTeK, URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZT-
HALÁLÁNAK EMLÉKüNNEPE
Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság  az öt falut ma-
gába foglaló ifjúság és felnőttek számára, a paloznaki kálvária 
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, feltá-
madási szentmise és feltámadási körmenet,. A körmenet a falu-
ban, az úgynevezett „ nagy körmeneti útvonalon „ lesz, termé-
szetesen az időjárás függvényében.
HúSVéTVaSárnap, URUNK  FELTÁMADÁSÁNAK  
üNNEPE
Csopak: 8.30 órakor feltámadási, húsvéti, ünnepi szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor feltámadási, húsvéti, 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 feltámadt Jézus Krisztusba 
vetett hitünket!

béKéS, örömTeLi HúSVéTi ünnepeKeT KÍVá-
nOK paLOznaK, cSOpaK, LOVaS, éS feLSőörS, 
KözSéGeKben éLő minDen feLebaráTUnKnaK 
éS TeSTVérünKneK a JézUS KriSzTUSban!

vitéz Ajtós József László
c. prépost, kerületi esperes, plébános

A nagyheti szertartások rendje

Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség
húsvéti istentiszteleteknek az időpontjai

nagyheti ünnepi alkalmaink:

április 9. Virágvasárnap:
- istentisztelet 9.30 óra: Lovas
- családi istentisztelet 11.00 óra: Alsóörs

április14. Nagypéntek:
-istentisztelet 17.00 óra: Lovas
-istentisztelet 18.00 óra: Alsóörs

április16. Húsvét vasárnap:
-úrvacsorás istentisztelet 9.30 óra: Lovas
-úrvacsorás istentisztelet 11.00 óra: Alsóörs

április 17. Húsvét hétfő:
-ünnepi istentisztelet 9.30 óra: Lovas
-ünnepi istentisztelet 11.00 óra: Alsóörs

Alsóörsön az istentiszteletekkel párhuzamosan minden alkalom-
mal gyermek istentiszteletet is tartunk.
Mindenkinek áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánnak az Alsó-
örs- Lovasi Református Egyházközség nevében:

Kovács Endre gondnok, Dienes Károly gondnok
és Kálmán Csaba lelkipásztor

Túrmezei Erzsébet:

Húsvéti csend
Lelkem, dalolj a húsvét öröméről!
Csengjen a hangod, mint a hegyi csermely
fentről hozott kristályos-tiszta hangja,
mint a hóvirágok fehér harangja.
Legyen dalodban élet és erő…
fakadó rügyek, fesledő virágok:
a tavasz, mely meggyőzte a világot.
Legyen benne ragyogó diadallal
a hosszú éjszakát elűző hajnal!
Az a mosolygó, bíborfényű reggel,
melyben a sírban hasztalan keresték
gyászt illatozó, könnyes kenetekkel
a Názáreti Jézus drága testét,
mert élt, előttük feltámadva járt.
Visszhangozd szívük ujjongó szavát.
Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének!
Lelkem, adj hangot húsvét örömének!

Figyelek… várok… Csend van, hosszú, tiszta,
mint mikor az ég harmatkönnyét issza
minden fűszál még… és hiába kérem:
ösvényein ott jár az élő Mester
feltámadottan, tündöklő-fehéren,
bűn és halál felett vett diadallal.
Ujjongó lelkem lépteire hallgat
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!
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Énekeljük kicsik és nagyok, 
ezt a sokak által ismert szép 
éneket a nagyböjti szent idő-
ben, amikor is emlékezünk 
Urunk, irántunk való kimerít-
hetetlen szeretetére és mérhe-
tetlen nagy szenvedésére.

Vannak, akik könnyen ítél-
keznek, és azt mondják: „Mi-
féle keresztény az, miféle em-
ber az, aki nem tud sírni Jé-
zus szenvedésein”? Csakhogy 
nagyon sok, vallását gyakorló 
keresztény egyszerűen nem 
tud sírni. De valóban, milyen 
keresztények ezek?

Nem a könnyek a lényeg. 
A könnyek az érzelmek kife-
jezői. Az érzelmeknek paran-
csolni pedig nem mindig le-
het, sőt irányítani sem mindig 
hagyják magukat.

A lényeg az akaratban van. 
Aki belső döntésében, külső 
viselkedésében egy akar len-
ni Jézussal, attól Jézus nem 
fogja számon kérni a könnye-
ket. Legfeljebb azt lehet még 

mondani, hogy az eleven hit, 
az őszinte szeretet, ha nem is 
„megrendelésre”, de némely-
kor mégiscsak kicsalja a leg-
férfiasabb férfi szeméből is a 
könnyeket, az együttérzés és 
a bánat könnyeit, amikor arra 
gondol az ember, hogy Jézus 
„az én bűneimért is szenve-
dett”.

Az érzelmek, a könnyek 
hiánya nem jele a gonosz-
ságnak, a szeretethiánynak, 
az elvetettségnek. De azért 
a mindig „hidegen” maradó 
ember jól teszi, ha élőbb hitet 
kér a Szentlélektől. Viszont a 
könnyek még nem bizonyítói 
a tökéletességnek. Lehet a sí-
rás jele a szívbetegség vagy az 
idegrendszer gyengeségének, 
érzékenységének is. A Jézus 
szenvedésein való sírnitudás 
tehát nem ok az öntetszelgésre 
vagy önelégültségre.

Különben az egyház nem is 
a részvétet, sőt nem is a bánat 
könnyeit akarja elsősorban 

tőlünk a nagyhéten, nagy-
pénteken. Ezt mutatja, hogy a 
lila és a fekete színek helyett 
a vérpiros szín lesz a liturgi-
ánkban. 

A vértanú szentek halálá-
nak évfordulóján az egyház 
mindig is vérpiros miseruhát 
használ és nem feketét. Ezzel 
akarjuk kifejezni, hogy halá-
luk diadalmas halál volt, hi-
szen a mennyet nyitotta meg 
számukra. Mennyivel inkább 
áll ez Jézus halálára, mely ha-
lál az igazán diadalmas halál. 
Az, hogy Jézus nagypénteken 
délután három órakor kínha-
lált szenvedett, nem azt jelenti, 
hogy a halál sötét árnya még 
az Istent is elérte. Ellenkező-
leg. Jézus halála a halál halálát 
jelenti és nyitányát a dicsősé-
ges feltámadásnak. Ha a vér-
tanúk vége diadalmas halál, a 
diadal ebben is Jézusé, akit kö-
vetnek a benne hívők, aki ha-
lálával egyszer s mindenkorra 
legyőzte a halált.

A vérpiros szín nem jelen-
ti, hogy nem lehet vagy nem 
illik sírni Jézus szenvedésein, 
vagy hogy nem kell már bűn-
bánatot tartani. Annyit jelent, 
hogy bármennyire fájdalmas 
is számunkra, hogy Jézust 
kegyetlenül megkínozták, a 
nagyhét mégis, alapvetően a 
diadal, a dicsőség hete, nagy-
péntek a dicsőséges diadal 
napja, mert az üdvösség nyi-
tánya.

„Mert eltemettek minket a 
keresztségben a halálba, hogy 
amint az Atya dicsősége fel-
támasztotta Krisztust halot-
taiból, épp úgy mi is új életet 
éljünk.” (Róm.6,4)

Ennek az új életnek re-
ménységével kívánok min-
den, Krisztust követő Testvér-
nek boldog, allelujás húsvéti 
ünnepeket.

v. Ajtós József László
c. prépost 

„Keresztények sírjatok, mélyen szomorkodjatok...”

Vad világom – avagy egy természetfotós mindennapjai

„Mi inkább vendégek vagyunk 
a természetben, tiszteljük hát 
más élőlények lakhelyét.”

csodálatos képekkel illuszt-
rált előadást tartott a köz-
elmúltban KOVácS anD-
ráS természetfotós, akiről 
kiderült, hogy Lovason van 
telke, így örömmel vette a 
meghívást. 

-A mai napon elsősorban a 
hazai nagy vadfajok fotózá-
sának a rejtelmeit szeretném 

bemutatni, illetve az átélt 
pillanatokat. Az előadásban 
bepillanthatnak a vadon élő 
állatok megfigyelésének és 
fotózásának rejtelmeibe, kihí-
vásaiba. Mesélek néhány fotó 
keletkezésének körülménye-
iről és természetesen bemu-
tatom az általam legjobbnak 
ítélt képeket– kezdte az elő-
adását Kovács András. 
Idén lesz 20 éve annak, hogy 
elkezdte a természetfotózást. 
Eleinte mindezt póttevékeny-
ségnek szánta a vadászat 
mellett, de a puskacső helyett 
hamar a fényképezőgépet ré-
szesítette előnyben. Két nagy-
bátyja vadász, ezért is irat-
kozott be a Soproni Egyetem 
Erdőmérnöki Karára, ahonnan 
három év után átpártolt Keszt-
helyre, ahol agrármérnöki dip-
lomát szerzett a Pannon Egye-
tem Georgikon Karán. 
A természetfotózás legnehe-
zebb és legösszetettebb vál-
faja, amikor az ember vadat 

fotózik. Az első emlékezetes 
fényképét 20 évesen készítette, 
amikor egy szarvasbika éppen 
elvesztette az agancsát. Nyil-
ván jókor kell, jó helyen lenni, 
de a szerencse is nagyon fontos 
egy-egy kép megörökítésénél. 
Van úgy, hogy 15-20 alka-
lommal is kimegy az erdőbe, 
míg végre olyan fotót készít, 
amelyre méltán büszke lehet. 
Legkedvesebb fotós vadászte-
rülete Balatonalmádi és kör-
nyéke, talán nem véletlenül, 
hiszen a Balaton-partján lakik. 
Vannak természetesen ked-
venc témái. Az őz és a róka 
többször megjelent az előadás 
során. Mint mondja, ismerni 
kell az adott terület vadjainak 
mozgását, a különböző fajok 
szokásait. 
Megtudtuk azt is, hogy a vad-
disznóknak nem igazán éles a 
szemük – legalábbis a többi 
nagyvad fajhoz képest, ugyan-
akkor rendkívül jó a hallásuk 
és a szaglásuk. Mindig ügyel-

ni kell a jó szélre a helyszín 
megközelítésekor, különösen, 
ha vaddisznó a kiszemelt fo-
tós alany. Volt egy-két meleg 
pillanata, amikor őket fotózta, 
és nem tagadja, hogy volt arra 
is példa, amikor fára kellett 
másznia miattuk. 
Büszke a családjára, a tizen-
hat éves Dórir, a tizenhárom 
esztendős Sárira, a kilencéves 
Mátéra és a két éves Lilire, 
aki az előadást szép csend-
ben végig ülte. Igaz, ebben 
közrejátszhatott az is, hogy a 
rendezvény előtt alaposan ki-
futkosta magát. Hálával tarto-
zik feleségének Stefinek, aki a 
sok ügyes-bajos dolgon kívül 
többször elkísérte/elkíséri a 
fotózásokra is. 
És, hogy van-e ars poeticája, 
hitvallása? Talán csak annyi, 
hogy: „Mi inkább vendégek 
vagyunk a természetben, tisz-
teljük hát más élőlények lak-
helyét.”

Szendi Péter
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Közlekedik a család

Lovasi gyerekfarsang

„A vetélkedő célja a közle-
kedők figyelmének felhívása 
a biztonságos, megfontolt, 
példamutató, balesetmentes 
közlekedésre.

Az Országos Rendőr-fő-
kapitányság - Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsága 
immár hatodik alkalommal 
szervezi meg a “Közlekedik 
a család” elnevezésű vetél-
kedősorozatot. A verseny 
elsődleges célja, hogy minél 
szélesebb körben felhívja az 
állampolgárok figyelmét a kö-
rültekintő, megfontolt és pél-
damutató közúti közlekedési 
magatartás, továbbá a szülői 
példamutatás fontosságára.

A Veszprém megyei la-
kóhellyel rendelkező csa-
ládok részére a Veszprém 
Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság szervezésében - a 
Skoda Piedll Kft. támogatá-
sával - 2017. május 27-én és 
28-án 10-14 óra között Vesz-
prémben, a Tesco Áruház 

parkolójában kerül megren-
dezésre az Országos Rend-
őr-főkapitányság - Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsá-
ga által meghirdetett közle-
kedésbiztonsági vetélkedőso-
rozat megyei elődöntője. 

A selejtezőre nevezhet min-
den olyan megyei lakóhellyel 
rendelkező család, ahol az 
egyik szülő rendelkezik ér-
vényes „B” kategóriás vezetői 
engedéllyel, továbbá 6-17 év 
közötti gyermek/gyermekeket 
nevelnek. Továbbjutás esetén 
a csapat összetételén nem sza-
bad változtatni. A Veszprém-
ben megrendezésre kerülő 
megyei selejtezőre jelentkez-
hetnek elektronikus úton a 
www.kozlekedikacsalad.hu 
internetes oldalon vagy sze-
mélyesen a vetélkedők nap-
ján, a területi versenyek hely-
színein. 

A nevezés díjtalan. Nevezni 
telefonon is lehet a 88-428-
022-es telefonszámon a részt-

vevők nevének, születési ada-
tainak, lakcímének, valamint 
a felnőtt résztvevők telefon-
számának, e-mail címének, 
továbbá egyikük gépjármű-
vezetői engedély számának 
megadásával.

A megyei selejtezőre je-
lentkező családokat külön-
böző közlekedési témájú, hol 
játékos, hol komoly szellemi 
és vezetéstechnikai ismeretet 
igénylő versenyfeladatok-
kal várjuk. A család közösen 
KRESZ elméleti tesztlapot 
tölt ki, a gyermekek kerékpá-
ros ügyességi akadálypályán 
versenyeznek majd, a gépjár-
művezető szülő pedig autós 
ügyességi akadálypályán pró-
bálhatja ki magát.

A megyei elődöntőn leg-
eredményesebben szereplő 
család lehetőséget kap a 2017. 
június 10-11-én, Budapesten 
megrendezésre kerülő orszá-
gos versenyen való részvétel-
re. Az országos verseny díjait 

az Autós Nagykoalíció bizto-
sítja, a fődíj egy Skoda Rapid 
Spaceback személygépkocsi 
és több más értékes nyere-
mény.

Az országos döntőre köz-
vetlenül is lehetőség van je-
lentkezni interneten. Ehhez 
2017. május 2. és 2017. júni-
us 7. között a vetélkedő hon-
lapján öt fordulóban játékos 
feladatok teljesítésével van 
lehetőség a pontgyűjtésre. Az 
a család jut az országos döntő-
be, aki a verseny ideje alatt a 
legtöbb pontot gyűjti.

Várunk minden versenyez-
ni, a biztonságosabb közleke-
désért tenni akaró családot!”

További információk:
http://www.police.hu/

hirek-es-informaciok/
baleset-megelozes/aktualis/
kozlekedik-a-csalad-2017-
ben-is

ORFK–Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság

március 4-én farsangi bált 
rendeztünk a falubeli gyer-
mekeknek, vetélkedőkkel, 
versenyekkel és zenével. fa-
lunkban már évek óta fontos 
esemény a Lovas Jövőjéért 
Egyesület szervezésében a 
gyerekek farsangi bálja.

Az ez évi eseményt is lá-
zas készülődés előzte meg. 
Néhány éve már nemcsak az 
óvodások, iskolások varázsol-
nak jó kedvet a faluház nagy-
termébe, hanem a szülők, a 
hozzátartozók és az egyesület 
önkéntesei is. A leglelkesebbek 
mindig a legfiatalabb korosz-
tályhoz tartozók, az óvodások 
és az alsótagozatosok.

A fő attrakció minden évben 
a gyerekek jelmezes felvonulá-
sa, a jelmezverseny. Sok ötletes 
jelmez volt, az első tíz helyezett 
díjazásban részesült és minden 
résztvevő emléklapot kapott. 
A hangulat, a kacagás egyre 
fokozódott, ahogy a vidám 
játékok, versenyek egymást 
követték. Látszott a gyerekeken, 
hogy jól érzik magukat 
és élvezték az est minden 

pillanatát. Még a felnőttek is 
kipróbálhatták képességüket a 
fánkevő versenyben. 

A rendezvény egész ideje 
alatt süteményeket, szendvi-
cseket kóstolgatva, régen lá-
tott ismerősökkel beszélgetve, 
a szereplőket dicsérve várta 
mindenki a tombolasorsolást. 
Nagyon sok tombolatárgy 
került kisorsolásra és jó 

volt látni a boldog nyertes 
gyermekarcokat.

Süteményt hoztak a szülők 
(Sáfárné Anita és Morvai Ra-
móna), az egyesületből pedig 
Tőzsérné Irénke, Kránitzné Eri-
ka és Volford-Hull Zita. Az el-
maradhatatlan farsangi fánkot a 
már megszokott Gerbelné Mag-
di - Simonné Marika szakácsnő 
páros készítette. A rendezvényt 

támogatta a helyi 12 borosgaz-
da, akik a januári „bormustrán” 
vettek részt, a Levendula Ven-
dégház és a Sarok Borozó.

Mindenki nyert valamit, 
mert ha tárgyat nem is, de vi-
dám perceket biztosan. Kö-
szönet mindenkinek, aki bár-
milyen segítséget nyújtott és a 
rendezvény sikeréhez hozzájá-
rult. Horváth Ferenc
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ÁLLÁSHIRDETÉS
CSOPAKI STRANDON LEVŐ, KÉZMŰVES ÜZLETÜNKBE,

PULTOS-FELSZOLGÁLÓ
MUNKATÁRSAINKAT KERESSÜK.

AMIT KÍNÁLUNK:
- CSALÁDIAS LÉGKÖR

- KIEMELT JUTTATÁSI CSOMAG
- RUGALMAS MUNKAIDŐ

FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOKAT,
A FIZETÉSI IGÉNY MEGJELÖLÉSÉVEL, ERRE A CÍMRE KÉRJÜK:

borcsa1977@gmail.com

a helyi endrődi Sán-
dor Református Általá-
nos Iskola és Kézilabda-
Utánpótlásközpont törté-
netének első DaDa óráját 
tartotta a kapitányság iskolai 
bűnmegelőzési tanácsadója.

Szekeres Kornél címzetes 
rendőr őrnagy Mészáros Ká-
roly igazgatóval való egyez-
tetést követően 2017. március 
30-án 9 órától a harmadik, ne-
gyedik, hatodik, hetedik osztá-
lyokban tartott bűnmegelőzési 
foglalkozásokat.

Mind az iskola vezetése, 
mind a diákok pozitívan fogad-
ták a program indulását, az alsó 
évfolyam osztályaiban Szoká-
sok – Hagyományok - Normák, 
a felső évfolyam osztályaiban 
Önértékelés – Tolerancia volt 
az előadások témája.

Az érdeklődő gyermekek 
sokat kérdeztek, aktívan részt 
vettek az első prevenciós órá-
kon, véleményükkel, hozzászó-

lásaikkal hozzájárultak az órák 
sikeréhez.

Az intézmény négy osztályá-
ban, havonta előre egyezetett 
napon folytatódik az oktatás, 

így a Magyar Rendőrség általá-
nos iskolai biztonságra nevelő 
programja is hozzájárul ahhoz, 
hogy az alsóörsi általános is-
kolások ne váljanak jogellenes 

cselekmény áldozatává, illetve 
elkövetőjévé.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó Balatonfüredi
Rendőrkapitányság

alsóörsön is beindult a program


