
“Akkor Jézus így szólt hozzá-
juk: Ne féljetek!” 

(Mt 28,10)

HÚSVÉT ÜNNEPE az Élet 
diadalünnepe a halál fölött, az 
elnyomott igazság győzelme 
a gonoszság hatalmai fölött, 
a vígasztalódás szivárványa a 
bánkódó szeretet könnycsepp-
jein. Hogyne volna hát az öröm 
ünnepe még akkor is, ha sem-
mi közünk nincsen a feltáma-
dott Jézus Krisztushoz s ezért 
elszimbolizáljuk az egész hús-
véti eseményt?!

Húsvét ünnepe mégis tele 
van félelemmel. Az első hús-
vét is ezt mutatja. Abban a rö-
vid tudósításban, melyet Máté 
írt meg a húsvéti eseményről, 
négyszer van szó félelemről.

Bizonyos szempontból ért-
hető az első szemtanúk ijedel-
me. Húsvét kísérő jelenségei 
ijesztően meglepőek. Semmi 
sem jelzi előre, hogy az öreg 
föld megrázza a hátát. Békén 
bóbiskolnak az őrök. Ha az ég 
megzendül, távoli morgás jel-
zi, hogy közeledik a zivatar. 
Itt azonban egyik pillanatról 
a másikra indul meg a föld s 
nyitja ki az elhantolt sírokat, 
dobálja fel a halottakat. Igazán 
nem lehet csodálkozni, hogy 
félholtra válnak az őrök.

A megijedés reflex mozdu-
lat, érte nem tehetünk szem-
rehányást senkinek sem. Ha 
azonban az ijedtség félelemmé 
tudatosul, ott már baj van a bá-
torsággal. Az első húsvétkor az 
ijedelemből félelem lett. Még-
sem lehet a külső események-
ből teljesen megmagyarázni 
a húsvéti félelmet. A félelem 

mindig belülről fakad. Az íté-
let végrehajtói a hatalommal 
és dicsőséggel feltámadott Jé-
zus Krisztustól féltek. Az asz-
szonyok ugyanúgy. A meghalt 
Jézusnak könnyü volt tisztessé-

get tenni, de a feltámadott Jé-
zusnak szemébe nézni nagyon 
nehéz lehetett. Joggal félhettek 
a szemrehányástól, amit majd 
szégyenszemre kapni fognak. 
(Mk 16,14)

A húsvéti félelem főoka az, 
hogy rossz a lelkiismeretünk 
Jézus Krisztussal kapcsolatban. 
A mai húsvét is ezt mutatja. A 
mai húsvéti félelemnek egyik 
jele a húsvét tagadása. Nem új 
jelenség ez. A főpapok, farizeu-
sok, akiknek a legtöbb okuk 
volt félni a Krisztussal való ta-
lálkozástól, ezek is a tagadás 
álarca alá rejtették félelmüket 
s azt a hírt terjesztették, hogy 
a tanítványok éjjel ellopták Jé-
zus holttestét és elhíresztelték, 
hogy feltámadott. Ma sem az 
az igazi oka a feltámadás taga-
dásának, hogy megmagyaráz-
hatatlan, hihetetlen, lehetetlen.

(folytatás a 2. oldalon)
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Húsvéti félelem

A Lovasi Önkormányzat
és a Körjegyzőség dolgozói

kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak
valamennyi lovasi lakosnak

és nyaralótulajdonosnak!

 „Keresztények sírjatok, 
mélyen szomorkodjatok...”

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 Jézus 
szenvedésein”? Csakhogy na-
gyon sok, vallását gyakorló ke-
resztény egyszerűen nem tud 
sírni. De valóban, milyen ke-
resztények ezek?

Nem a könnyek a lényeg. A 
könnyek az érzelmek kifejezői. 
Az érzelmeknek parancsolni 
pedig nem mindig lehet, sőt 
irányítani sem mindig hagyják 
magukat.

A lényeg az akaratban van. 
Aki belső döntésében, külső 
viselkedésében egy akar lenni 

Jézussal, attól Jézus nem fogja 
számon kérni a könnyeket. Leg-
feljebb azt lehet még mondani, 
hogy az eleven hit, az őszinte 
szeretet, ha nem is „megrende-
lésre”, de némelykor mégiscsak 
kicsalja a legférfiasabb férfi sze-
méből is a könnyeket, az együtt-
érzés és a bánat könnyeit, ami-
kor arra gondol az ember, hogy 
Jézus „az én bűneimért is szen-
vedett”.

Az érzelmek, a könnyek hi-
ánya nem jele a gonoszságnak, 
a szeretethiánynak, az elvetett-
ségnek. De azért a mindig „hi-
degen” maradó ember jól teszi, 
ha élőbb hitet kér a Szentlé-
lektől. Viszont a könnyek még 
nem bizonyítói a tökéletesség-
nek. Lehet a sírás jele a szív-
betegség vagy az idegrendszer 
gyengeségének, érzékenységé-
nek is.

(folytatás a 2. oldalon)
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Húsvéti félelem  „Keresztények sírjatok, 
mélyen szomorkodjatok...”(folytatás az 1. oldalról)

A tényeknek nagyobb bizo-
nyító ereje van, mint minden 
emberi gondolatnak. A feltá-
madás pedig tény. Ezt negatíve 
igazolja az, hogy Jézus holttes-
te nem került elő. De pozitív 
tények is vannak. Szemtanúk 
igazolják, hogy találkoztak 
Vele, látták, hallották, beszél-
tek Vele. Parancsot is kaptak 
Tőle. Pál apostol több, mint 
500 szemtanúra hivatkozik.

A félelem azonban inkább 
letagadja a tényeket is, homok-
ba dugja a fejét azzal a gyerekes 
gondolattal, hogy a letagadott 
tény nem tény s a nem látott ve-
szedelem nem következik be.

Vajon még ez a félelem van 
(tudva, vagy tudatlanul) a mi 
húsvéti tagadásunk mögött? 
Van-e benned, bennem húsvéti 
félelem? Jó-e a lelkiismeretem 
Jézussal kapcsolatban? Hogyan 
merjek szemébe nézni Annak, 
akit olyan sokszor megtagad-

tam, Akivel olyan sokszor nem 
törődtem, tanácsait nem fo-
gadtam meg?

Van lehetőség arra, hogy ne 
maradjak benne a húsvéti fé-
lelemben. A történet szerint 
mindenki félt, aki a feltáma-
dott Krisztussal találkozott, de 
az egyiket benne hagyta az Úr 
ebben a félelemben, a másik-
ból elvette és örömmel töltötte 
meg. Azoktól veszi el a húsvé-
ti félelmet, akik a megfeszített 
Jézust keresik, akik magukról 
csak azt tudják és vallják, hogy 
bűnösök, de a Megfeszítettről 
azt tudják és vallják, hogy a bű-
nösök barátja és Megváltója.

Engedjük, hogy a büneink-
re emlékeztető Szentlélek hadd 
töltsön el minket is húsvéti fé-
lelemmel, a Megfeszítettről ér-
kező angyali üzenet pedig hús-
véti örömmel!

Rásky Miklós
lelkész

(folytatás az 1. oldalról)
A Jézus szenvedésein való 

sírni tudás tehát nem ok az ön-
tetszelgésre vagy önelégültség-
re.

Különben az egyház nem is 
a részvétet, sőt nem is a bánat 
könnyeit akarja elsősorban tő-
lünk a nagyhéten, nagypénte-
ken. Ezt mutatja, hogy a lila és 
a fekete színek helyett a vérpi-
ros szín lesz a liturgiánkban. 

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. Ellenkezőleg. 
Jézus halála a halál halálát je-
lenti és nyitányát a dicsőséges 
feltámadásnak. Ha a vértanúk 

vége diadalmas halál, a diadal 
ebben is Jézusé, akit követnek a 
benne hívők, aki halálával egy-
szer s mindenkorra legyőzte a 
halált.

A vérpiros szín nem jelenti, 
hogy nem lehet vagy nem illik 
sírni Jézus szenvedésein, vagy 
hogy nem kell már bűnbána-
tot tartani. Annyit jelent, hogy 
bármennyire fájdalmas is szá-
munkra, hogy Jézust kegyet-
lenül megkínozták, a nagyhét 
mégis, alapvetően a diadal, a 
dicsőség hete, nagypéntek a di-
csőséges diadal napja, mert az 
üdvösség nyitánya.

„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 remény-
ségével kívánok minden, Krisz-
tust követő Testvérnek boldog, 
allelujás húsvéti ünnepeket.

v. Ajtós József László
esperes, plébános 

GYERMEKRAJZ  PÁLYÁZAT
Százhuszonöt éve, 1883. március 23-án született Egry József, 

akit a Balaton festőjeként is emlegetnek. Az Ő művészete előtti 
tisztelgés is ez a pályázat.

A Lovasi Nagy Gyula Galéria idén is lehetőséget ad a kistér-
ség (Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas, Paloznak)  gyermekei-
nek, hogy alkotásaikkal bemutatkozzanak a Galériában.

A pályázat témája: Az én Balatonom.

Bármilyen technikával készült művet elfogadunk (pl.: víz-
festék, tempera, tus). A pályázatra szánt anyagot a térség há-
rom iskolájában gyűjtik, de a helyszínen is leadható Tóth Kál-
mán gondnoknál.

Beadási határidő: 2008. április 20.

A rajzlap hátoldalára kérjük ráírni a pályázó nevét, iskolá-
ját és osztályát! I., II. és III. helyezést adunk ki alsó-, és felső 
tagozatos kategóriában, valamint a csoportos pályaműveket is 
értékeljük. Minden igényesen elkészített, befejezett művet ki-
állítunk. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Galéria honlap-
jára műve felkerülhessen.

A kiállítás május 3-án, szombaton délután 2 órakor nyílik a 
Lovasi Nagy Gyula Galériában, a Lovasi Családi Napok kere-
tében.

Lovasi Nagy Gyula Galéria

Könyvek, folyóiratok, újságok, szórólapok, irodai nyomtatványok, 
névjegyek, egyedi borcímkék, plakátok és egyéb nyomdai termékek 

szerkesztése és nyomtatása kis szériában is.

Viza Nyomda
8200 Veszprém, Hajlat u. 31.

Telefon/Fax: 88/429-936, e-mail: viza.studio@chello.hu

Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Szendi Péter

Tel.: 06 30 530 3466
E-mail: szendip@t-online.hu

Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat u. 31.,
Tel./fax: 88 429 936, e-mail: viza.studio@chello.hu
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A nagyheti
szertartások rendje

Nagyszerda
Paloznak:

a hagyományossá vált szentmise, szentgyónással és szentál-
dozással a plébániai képviselőtestületi tagoknak és mindenki 

számára.
Szentgyónás 17.00 órától a sekrestyében.
A szentmise este 18.00 órakor kezdődik.

Gyóntat, a szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond
Mons. Gyűrű Géza pápai prelátus, általános érseki helynök,

balatonfüredi plébános.

Nagycsütörtök
az Oltáriszentség és az Egyházi rend szentsége alapításának 

emlékünnepe.
Alsóörs: szentmise este 17.00 órakor, ezt követően virrasztás

Nagypéntek:
URUNK JÉZUS KRISZTUS

KERESZTHALÁLÁNAK EMLÉKÜNNEPE
Paloznak: du. 15.00 órakor keresztúti ájtatosság

KÁLVÁRIA JÁRÁS
az öt falut magába foglaló plébániánk családjai számára,

 a paloznaki kálvária dombon.

CSALÁDOK KERESZTÚT JÁRÁSA,
A PALOZNAKI KÁLVÁRIA DOMBON.

A szertartást vezeti: Dr. Szatmári László diakónus
Azok részére, aki nem tudnak részt venni a paloznaki

Kálváriajáráson a saját templomaikban
16.00 órakor lesz keresztúti ájtatosság.

Nagyszombat :
Paloznak: du. 17.00. órakor  nagyszombati szertartások és fel-

támadási körmenet, a faluban, az úgynevezett „nagy körmeneti 
útvonalon”. (Természetesen az időjárás függvényében!)

Húsvétvasárnap:
URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE

Lovas: 16.00 órakor ünnepi szentmise 
 Paloznak: 17.00 órakor ünnepi szentmise

Húsvéthétfő
Alsóörs: 10.00 órakor szentmise

Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartásokra, főleg 
nagypéntekre, és a nagyszombati feltámadási körmenetre.

Valljuk meg bátran,  mindnyájan, a föltámadott Jézus Krisztusba 
vetett hitünket!

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK PA-
LOZNAK, CSOPAK, FELSŐÖRS, ALSÓÖRS ÉS LOVAS KÖZ-

SÉGEKBEN ÉLŐ MINDEN FELEBARÁTUNKNAK
ÉS TESTVÉRÜNKNEK

A JÉZUS KRISZTUSBAN !

Nyelvoktatás a faluházban
Értesítjük a falu lakosságát, hogy csoportos felnőtt kezdő an-

gol nyelvoktatás indul a Faluházban, megfelelő létszám esetén.
Információ személyesen Nagy Tündénél a Teleházban, illetve 

a 87/575-083-as és a 70/2910-814-es telefonszámon.
Várom jelentkezésüket!

Kedves lovasi lakosok!
Az idén április 11-13-ig kerül megrendezésre a Mandula Ün-

nep. A lebonyolításhoz szükségünk lenne  megtört mandulára. 
Aki tud  mandulát adományozni, kérjük jelezze, vagy az önkor-
mányzatnál szíveskedjék leadni. Aki a törésben tudna segíteni, 
azt is megköszönnénk.

Baba-Mama klub programjai
Április 1-én (kedden) 16 órakor - Ha bajban a baba! Téma: 

gyermek betegségek, elsősegélynyújtás, gyakorlás
Előadó: Dr. Tenk Tamás (Veszprém Kórház Gyermek intenzív 

osztály)
Április 8-án (kedden) 10 órakor piknik babákkal, mamákkal 

a Millenniumi Parkban

Kedves gyerekek!
Március 22-én (szombaton) 10 órától húsvéti játszóházba 

hívlak benneteket. 
Akinek van kedve pingpongozhat, asztali focizhat.

Nagy Tünde

F E L H Í VÁ S !
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület idén is meg-

rendezi a
Mandula Ünnepet

2008. április 11-13-ig.

A sikeres lebonyolításhoz szeretnénk kérni a lovasi 
tagokat, hogy tombolatárggyal járuljanak hozzá a 

rendezvényhez.
A tombolatárgy az önkormányzatnál

leadható április 5-ig.
Akinek nincs lehetősége elhozni a Faluházba,

hívja Nagy Tündét
a 70-291-0814-es telefonszámon.

Szeretettel várjuk a rendezvényre!

 Keresztes Éva
Balaton Riviéra

Turisztikai Egyesület
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A már hagyománnyá vált Lovasi Es-
ték idei fő mottója: Törődjünk az egész-
ségünkkel! A téma megválasztásában 
nagyban szerepet játszott az, hogy roha-
nó mindennapjainkban - úgy gondolom 
- keveset foglalkozunk ezzel a témával.

Aki az elejétől végigkíséri előadás soro-
zatunkat, egy komplex tudás birtokába ke-
rül, hiszen megismerheti a hagyományos és 
alternatív gyógymódokat egyaránt. Azért 
hogy Önöknek hasznos tudást adhassunk, 
a sorozat összeállításában segítséget kértem 
egyik előadónktól, Dr. Ládi Szabolcstól.

Olyan  neves előadókat igyekeztünk ke-
resni, akik eligazítanak minket a témával 
kapcsolatos információáradatban.

      Örömmel vettük, hogy szabadidejüket 
ránk áldozva eljönnek hozzánk átadni tu-
dásukat. Februári első vendégünk Dr. Ládi 
Szabolcs volt, aki amellett hogy zánkai há-
ziorvos, sok minden mással is foglalkozik, 
például homeopátiával, kutatásokkal.

Első előadásán összefoglalást kaphattunk 
az orvostudományról a régi időktől egészen 
napjainkig. Szó esett a rák betegség gyó-
gyítási lehetőségeiről, valamint arról, hogy 
mennyire fontos szerepe van a kalciumnak 
a szervezetben. Aki ott volt az előadáson, 
megtudhatta hogy a keserű mandula hasz-
nál a rákos betegségek ellen. A statisztikai 

adatok, - melyek a különféle halálozások és 
a vitamin bevitel arányát mutatták régen és 
ma -  igen megdöbbentőek voltak.

     Dr. Csókai András agysebészt  ismer-
hetjük a médiából is. Személye sokakat 
vonzott a térségből. Nem mindennapi elő-
adásban volt részünk, hiszen a professzor a 
hagyományos orvostudományi szemlélettől 
eltávolodva, szellemi síkra terelte a beszél-
getést. Többek között elmondta mennyire 
fontos a gyógyulásban való hit, valamint 
az, hogy törekedni kell a lelki egyensúlyra, 
harmóniára, hiszen ezzel is megelőzhetjük 
a betegségek kialakulását.

Úgy gondoltuk, fontos lenne tartani egy 
előadást korunk pestiseiről, így például a 
szív- és érrendszeri betegségekről, cukor-
betegségről, rákról. Ebben a témában ismét 
Dr. Ládi Szabolcs volt segítségünkre, aki-
nek előadásából sok érdekes és fontos dol-
got tudhattunk meg. Előadónk fontosnak 
tartotta a prevenciót, illetve a helyes táplál-
kozást.

Úgy érzem, mindenki talál kedvére való 
témát a még hátra levő előadások között is. 
Április 19-én pedig az egészség sorozat zá-
rásaként Egészségnapot tartunk, ahol szű-
rések, állapotfelmérések, ételkóstoló vár 
minden érdeklődőt!

Tegyenek egészségükért!
Nagy Tünde

Szívesen vennénk, ha lova-
si háziasszonyok, lányok, hó-
napról-hónapra megosztanák 
velünk receptgyűjteményei-
ket, hogy ne az Internetről 
kelljen „mazsolázni”, hanem 
valóban „lovasi étkek” kerül-
jenek az asztalokra. Aki kí-
ván élni ezzel a lehetőséggel, 
kérem a szendip@t-online.hu 
email címre juttassa el recept-
jeit. (szerk.)

Kenyérben sült sonka
Hozzávalók: 1 kilós főtt son-

ka, csülök, tarja stb, fél kg liszt, 
2 dkg élesztő, 1 kanál olaj, 1 mk 
só, 2 kk cukor, 1 dl tej, 2 dl víz. 
A tejet meglangyosítom és be-
leteszem az élesztőt és a cukrot. 
Mikor felfutott, összekeverem 
a liszttel, a sóval és az olajjal. 
Meleg helyen kb háromnegyed 
órát kelni hagyom. Belecso-
magolom a lecsepegtetett, le-
szárított főt sonkát és további 
20 percig kelesztem. A tetejére 
lyukakat csinálok (hogy szét ne 
vesse a sonkából elpárolgó gőz) 
és forró sütőben szép pirosra 

sütöm. Hidegen felszeletelem. 

Mexikói báránycomb
Hozzávalók: 1 bárány-

comb kb. 2 és fél -3 kilós, tö-
rött bors bőven, só, 7-8 gerezd 
fokhagyma, 1 lapos teáskanál 
majoránna, 1 kissé púpozott 
teáskanál erős pirospaprika 
(vagy chili), 1 fej vöröshagy-
ma, késhegynyi darált kö-
mény, 2 evőkanál fehérbor-
ecet, 3 és fél evőkanál olívaolaj.  
A fokhagymát kipréseljük, ma-
joránnával, darált köménnyel 
és paprikával pár csepp vízzel 
sűrű pépet keverünk. A húsról 
az esetleges faggyút és hártyát 
leszedjük, lemossuk és szárazra 
töröljük (ha a hentessel a kiálló 
csontszárat levágatjuk, formá-
sabb pecsenyét kapunk). Éles, 
hegyes késsel mélyen beleszur-
kálunk a húsba és minden be-
szúrásba az előbbi pépből egy-
egy kis csomócskát ujjunkkal 
beletömünk, addig amíg az 
egész fokhagymás pépet bele-
tömködtük körbe a húsba. Ez-
után a húst besózzuk és bősé-

gesen borssal bedörzsöljük. Az 
apróra vágott hagymát, borece-
tet és olívaolajat összekeverjük 
és a hússal együtt egy nylon-
zacskóba helyezzük jól átfor-
gatva, hogy a pác a hús min-
den részét egyenletesen érje. 
A zacskót jól lezárjuk, nem 
árt dupla zacskót használni a 
hagymaszag miatt és 4-5 órára, 
vagy egész éjjelre a hűtőszek-
rénybe tesszük. Kilónként kb 1 
órányi sütést igényel. Legjobb, 
ha van agyagedényünk fedővel.  
A húslevet ajánlatos felfogni kis 
liszt, vagy kukoricakeményítő 
hozzáadásával, ízlés szerinti 
fűszerezéssel nagyszerű szaftot 
készíthetünk belőle. Körítés-
nek meghámozott fehér burgo-
nya kell, amit egészben rakunk 
a sütőbe és a hússal együtt ke-
nyér barnára sütünk. A hús-
sütés utolsó szakaszában felső 
lángon kissé meg kell pirítani.  

Nyúlpörkölt
Hozzávalók: Páclé: 1 fej hagy-

ma, 2 babérlevél, 1 ek. szemes 
bors, 1 ek mustármag, 1 ek. kori-

ander, 3-4 ek. ecet, 3 liter víz, só. 
1 nyúl, 10 dkg füstölt sza-
lonna, 5 dkg zsír, 3 nagy fej 
hagyma, 5 gerezd fokhagyma, 
3 ek házi paprika, 1 zöldpap-
rika, 1 paradicsom, 1-2 ba-
bérlevél, só, száraz vörösbor  
Pácolás: A hagymát kariká-
ra vágom és a többi hozzá-
valóval felforralom, amit 
aztán a pácolandó vadra 
öntök. Pácolási idő: 2 nap.  
Pörkölt: A zsírban kiolvasztom 
a felkockázott szalonnát, majd 
rajta aranysárgára pirítom az 
apróra vágott hagymát, majd 
beleforgatom a feldarabolt 
nyulat. Sózom, majd időn-
ként kevergetve saját levében 
pörkölöm. Mikor zsírjára sült 
rászórom a pirospaprikát. Be-
ledobom a babérlevelet és ál-
landóan ügyelve arra, hogy le 
ne égjen, időnként kevés bor-
ral felöntve félpuhára párolom. 
Ekkor belekarikázom a papri-
kát, a paradicsomot és belete-
szem a zúzott fokhagymát. Sós 
burgonyával tálalom.

Egészségünkre!

Húsvéti receptek

Élénkíti megyénk idegen-
forgalmát a vallásturizmus

Támogatásáról biztosította a Mária zarán-
dokút programját Lasztovicza Jenő, a Veszprém 
Megyei Közgyűlés elnöke március 12-én, szer-
dán a Vároházán a program bemutatásakor. 

Dr. Szabó Tamás, a Mária Út Közhasznú 
Egyesület képviseletében kiemelte: világszerte 
egyre jelentősebb igény mutatkozik a vallás-
turizmusra.Ettől az ötlettől vezérelve született 
meg a Mária út program, mely az ausztriai Ma-
riazelltől az erdélyi Csíksomlyóig hét országot 
érintve köti össze Közép-Európa Mária kegy-
helyeit. 

A vallásturisztikai elképzelés céljai között 
szerepel az épített, vallási örökség megőrzése, új 
helyszínek bekapcsolása az idegenforgalomba, 
és új munkahelyek létrehozásával a gazdaság 
élénkítése. 

A megvalósításért többek között szükség van 
a zarándokút teljes bemutatására, népszerűsí-
tésére, a gyalogos, kerékpáros és autós útvona-
lak, szálláshelyek feltérképezésére, kijelölésére, 
rendbetételére, marketingre.

A program a Közép-dunántúli régióban leg-
kevesebb száz millió forintba kerül. Az önrész 
húsz millió forintra tehető. A finanszírozáshoz 
igényelhető pályázati pénz, melyhez például 
önkormányzatok, erdészetek együttműködé-
sével lehet hozzájutni. A beadási határidő 2008 
március 31.



�Lovasi Hírek

Lovason is az „igenek” győztek
A 371 választópolgár közül 

217-en mentek el szavazni, 
mely 58 százalékos részvételi 
arányt jelent. A választás so-
rán kirívó esemény nem tör-
tént.

Szinte nem telik el úgy év 
Magyarországon, hogy az állampolgárok ne járulnának az ur-
nák elé. Március 9-én népszavazásra voltak „hivatalosak” a lo-
vasi emberek. 

A kórházi napidíjra százkilencvenen ikszelték be az          
„igen”-t, míg a „nem”-ek aránya mindösszesen huszonöt volt. 
Kettő szavazatot pedig érvénytelennek kellett minősítenie a 
Választási Bizottságnak.

A vizitdíjjal kapcsolatosan harmincan gondolták úgy, hogy 
nem kell mindazt eltörölni, míg száznyolcvanhárom szavazó 
másképp vélekedett. Érdekes módon itt az érvénytelen szava-
zatok száma négy volt.

A tandíjnál a szavazati arány 180-35 lett, kettő érvénytelen 
voks mellett.

Az önkormányzat köszönetet szeretne mondani a hiva-
tal dolgozóinak és a Választási Bizottság tagjainak a korrekt, 
eredményes munkáért. 

Szendi Péter

Ebben az újságcikkben el-
sősorban a közeljövővel sze-
retnék foglalkozni tekintettel 
arra, hogy néhány héten belül 
jönnek a húsvéti ünnepek, no 
meg talán a régen várt tavasz 
is megérkezik vidékünkre. 

Ami a húsvéti ünnepeket ille-
ti, régi sláger már, hogy ezeket 
a jeles napokat a közlekedés-
biztonság jegyében is figyelem-
mel kísérjük. Hosszú évek óta 
visszatérő problémát jelent az, 
hogy szinte ugrásszerűen meg-
emelkedik az ittas járműveze-
tők száma. Csak emlékeztetni 
szeretném a Tisztelt Újságolva-
sókat arra, hogy ez év elejétől 
életbe lépett a “nulla” toleran-
cia, amely azt jelenti, hogy a leg-
kisebb alkoholos befolyásoltság 
esetén is az érintett vezetői en-
gedély bevonására számíthat. 
Ismerve a baleseti statisztikákat, 
ez a szigorítás mindenképpen 
indokolt. Tudom, hogy pusztán 
rendőri eszközökkel nem lehet 
alapvető, mindenki számára ér-
zékelhető pozitív változásokat 
elérni, azonban a jogszabályi 
gyakorlat egyre inkább szigoro-
dik, ilyen lesz például a május 1-
től bevezetésre kerülő “objektív 
felelősség” elve. 

A tavasz megélénkülést hoz 
világunkba, és ezt nemcsak a 
természetre értem, hanem arra 
is, hogy egyre több nyaralótu-
lajdonos keresi fel ingatlanát, 
és végzi az ilyenkor szokásos 
munkákat. Ennek kapcsán 
szeretném felhívni a figyelmet 
arra a sajátos bűncselekmény 
formára, amely szintén erre az 
időszakra esik, és gyakoriságát 
tekintve megéri, hogy néhány 
szót említsünk róla. A tavaszi 
munkák során sajnos nagyon 
sokszor tetten érhető az a gya-

korlat, hogy a munkát végzők 
mögött tárva-nyitva marad a 
nyaraló, a garázs, a gépjármű, 
amely szinte csábítja a bűnelkö-
vetőket. Több bűnözői csoport 
is látókörünkbe került már a 
korábbi évek bűncselekményei 
miatt, akik kifejezetten ilyen 
céllal érkeznek a területünk-
re, nem egyszer megyén kívül-
ről. Ezen csoportok tagjai kö-
zül sokan jelenleg börtönben 
vannak ugyan, de ne legyenek 
illúzióink, van bőven utánpót-
lás, tehát érdemes kicsit figyel-
ni önmagunkra, és környeze-
tünkre annak érdekében, hogy 
megelőzhessük azt, hogy bűn-
cselekmény sértettjei legyünk. 
Számítunk természetesen pol-
gárőr barátainkra is, akik ezek-
re a területekre szerveznek jár-
őr szolgálatokat. 

A közelmúltban tartotta ka-
pitányságunk a 2007. évet ér-
tékelő állományértekezletét, 
amely egybeesett Balatonal-
mádi Képviselő Testülete előt-
ti kapitánysági beszámolóval. 
Mindkét fórumon kiemelésre 
került, hogy tovább kell javíta-
ni, meg kell őrizni a rendőrség 
és a civil lakosság kapcsola-
tának eddigi jó színvonalát. 
Fontos ez azért is, hogy nap-
rakészek legyünk abban a te-
kintetben, hogy azok a törek-
vések és szándékok, amelyeket 
a munkánk hatékonyságának 
javítása érdekében teszünk, va-
lóban találkoznak-e az állam-
polgárok egyetértésével. Ebbe 
természetesen beletartozik az 
is, hogy azokra a jelzésekre, 
információkra azonnal reagál-
junk, amelyek kritikai észrevé-
teleket fogalmaznak meg ezen 
a területen. Egyetlen rendőri 
szervezet, így kapitányságunk 
sem lehet független attól a kör-
nyezettől, ahol tevékenykedik, 
ezért mindannyiunk számára 
fontos az Önök egyetértő véle-
ménye munkánkról.

Fentiek alapján kérem Önö-
ket, hogy minden olyan dolgot, 
amely a rendőri munka színvo-
nalát érinti, bizalommal jelez-
zenek felénk, a kapitányság ve-
zetése továbbra is nyitott lesz és 
igyekszik tovább javítani ezen a 
kapcsolatrendszeren.

Grúber Sándor r. alezredes
rendőrségi főtanácsos

rendőrkapitány

Rendőrségi észrevételek
– közeledik a tavasz

Személyesen keresi meg a 
rendőrség az iskolákat, hogy ez-
által is segítsék a bűnmegelőzést 
és a közlekedésbiztonságot a 
fiatalok körében - hangsúlyozta 
többek között dr. Bolcsik Zoltán 
dandártábornok március 12-én, 
szerdán a Megyeházán. 

A Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének Bűn-
megelőzési és Közlekedésbizton-
sági Bizottsága ülésén Szappan 
Csaba, alezredes, a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési osztály vezetője, a 
bizottság titkára a tavalyi munka 
értékelésekor kiemelte a család, 
gyermek és ifjúságvédelmi cso-
port tevékenységét.

A települések biztonságáért 
munkacsoportnál a polgárőrség-
re, a bűnismétlés elleni és áldo-
zatvédelmi csoportnál a pátfo-
gó felügyelők képzésére elnyert 
pályázatra helyezte a hangsúlyt. 
A baleset megelőzési és közleke-
désbiztonsági szakemberek az 
egyes településeken, helyi prog-
ramokkal segítették a biztonságos 
közlekedést. - A bűnmegelőzés 
figyelemre méltó eredményeihez 
jelentős mértékben hozzájárult a 
Főkapitányság - derült ki az érté-
kelésből. A 2008. évi tervek közül 

Szappan Csaba alezredes kiemelte 
a gyermek, és ifjúsági bűnözés, a 
családon belüli erőszak, a gyer-
mekbántalmazás visszaszorítását. 
A jelenlévők mindkét beszámolót 
elfogadták. 

A hozzászólók közül Balogh 
László, a Veszprém Megyei Pol-
gárőrségek Szövetsége titkára to-
vábbra is együttműködésről biz-
tosította a rendőrséget, a vám és 
pénzügyőrséget. Utalt arra, hogy 
egyebek mellett oktatási intézmé-
nyeken kívül, jelentős események 
biztonságát felügyelik, ilyenek 
például a nagyszabású motoros és 
kerékpáros rendezvények a me-
gyében.

Dr. Györe István a Veszprém 
Megyei Főügyészség képviseleté-
ben közölte: 287 százalékkal nőtt a 
vesztegetések száma megyénkben. 
Növekedést mutat a közlekedési 
balesetek száma, viszont kevesebb 
halálos kimenetelű történt. Csök-
kent a fiatal, - és gyermekkorú bű-
nözők, a visszaesők száma. 

Stolár Mihály, a közgyűlés okta-
tási, ifjúsági és sport bizottságának 
elnöke jelezte, a rendőrség keresse 
fel, és tájékoztassa az oktatási in-
tézményeket a bűnmegelőzésről, 
közlekedésbiztonságról.

Szendi Péter

Ülésezett a Bűnmegelőzési
és Közbiztonsági Bizottság



„Mandula Ünnep”2008. április 11-12-13. 
(Alsóörs-Csopak-Fels örs Lovas-Paloznak) 

ÁPRILIS 11. (PÉNTEK) 
11.00 óra Borverseny a „Balaton Riviéra” zászlós boráért Helyszín: Csopak, Szent Donát Pince 

17 óra  „Mandula Ünnep 2008” Alsóörs – Csopak – Fels örs – Lovas – Paloznak közös rendezvényének megnyitója, helyi 
értékeink c. kiállítás. 

Köszönt t mond: Mayer Gyula, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke 
A rendezvénysorozatot megnyitja: Dr. Kovács Miklós ÖTM turisztikai szakállamtitkár 

  Fellépnek: Alsóörsi Tánccsoport, Csopaki Kaláris Néptáncegyüttes és a Nyíretty  Népzenei Együttes  
  Helyszín: Alsóörs, M vel dési Ház 
18.00 óra Pannónia dicsérete. „S íme, virágzik a mandulafácska ”Feln tt versmondó verseny a Költészet Napján 

 Helyszín: Fels örs, Iskola 
18.00 óra „Vizek és emberek” - A Balaton Csoport fotókiállítása  Fecske András és Frank Endre fotói.

Helyszín: Csopak, Csopak Galéria Köszönt : Dr.Táncsics Aladár BBHSZ elnök; Megnyitja: Fábián Gyula Magyar 
Nemzet f munkatársa, Zenei m sorral fellépnek: Csopaki Általános Iskola diákjai Verset mond: Steinhausz 
György alpolgármester 

18.30 óra „Örökségünk”–Alsóörsi Csipkem hely – Paloznaki Hímz kör vándor kiállítása, és a fels örsi Asszonyok 
   kézimunkái Megnyitja: Kenézné Berei Györgyi Helyszín: Fels örs, Faluház 
 19.00 óra „Varázslatos világ” – Tájképfotók a Balaton-felvidékr l, a Kis-Balatonról. Molnár László képei.
   Megnyitja: Dr. Kopek Annamária, osztályvezet  - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság;  

Helyszín: Lovasi Nagy Gyula Galéria Lovas 

ÁPRILIS 12. (SZOMBAT) 
08.00 óra Szezonnyitó horgászverseny–„BBHSZ-Mandula Kupa”Bakony-Balaton Horgász Szövetség horgászversenye 
09.00 óra és Bográcsoló half z  versenye Helyszín: Csopak, Strandfürd  f bejáratnál kijelölt terület 

09.00 óra Csopak-Paloznak Horgászegyesület egyesületi horgászversenye Helyszín: Csopak, Strandfürd
09.00 óra „Mandulavirág – 10” – teljesítmény túra Rajt: Lovas Faluház, Csere-hegy: Csere hegyi kilátó, 

   Csákány-hegy:Endr di kilátó, Csopak:Kövesdi Szt. Miklós templom rom, Paloznak – Cél: Lovas, Faluház 
10.00 óra Szamos Marcipán – el adás – bemutató – kiállítás – Gyurmarci – kóstoló – vásár Helyszín: Lovas, Faluház 
10.00 óra Séta az Olaszrizling tanösvényen kb. 1 óra

 Vezet : Tamás Jen , szakíró; Útvonal: Paloznak Tájház – Kishegyi u. – Csopak Pet fi u.  
 11.00 óra Séta a Pele-körút tanösvényen kb.1 óra 

  Vezet : Somlai Szilárd, oktatási referens; Indulás: Csopak, Kossuth u.16. 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  

 10-19 óra Szamos marcipán lik r kóstoló és vásár.
11.00 óra Millo Ildikó, Fák c. grafikáinak kiállítása 

Megnyitja: Kellei György író Közrem ködik: Marosfalvi Imre; Helyszín, Lovasi Nagy Gyula Galéria Lovas 
 13.30 óra Horgászversenyek és a Bográcsoló half z  verseny eredményhirdetése – Kóstolás. 

  Helyszín: Csopak, strand  
14.00 óra „Széles a Balaton” Bemutatkoznak: Sirály Nyugdíjas Klub Alsóörs - Református Asszonykör és  

Nyugdíjas Klub – Csopak, Búzavirág Kórus – Fels örs
Helyszín: Lovas, Lovasi Nagy Gyula Galéria 

 15.00 óra „Mandulavirágzás” – 2 órás „ Nordic Walking”túra. 
  Vezeti: Galambos László mesteredz ; Indulás Fels örs - Millenniumi Emlékpark – érkezés: Udvarház 
15.00 óra „Kisbakancs” és „Kiskerékpár” hátizsákos túra -piknikkel a Királykúthoz. kb. 3óra. 
  Vezet k: Dr.Pudmer Erzsébet - N k Fels örsért Egyesület és tagjai;  

Indulás: Fels örs, Millenniumi Emlékpark – érkezés: Udvarház 
17.30 óra  „Kórushangverseny” – Fellépnek: Paloznaki Kórus Karvezet : Szabó Lajos, és a Balatonalmádi Vegyeskar

Karvezet : Demel Eszter Helyszín: Paloznak Római katolikus templom 
 18.00 óra Borverseny eredményhirdetés, díjátadás. A „Balaton Riviera zászlós bora”2008. 

19.00 óra Mandula Bál – Tombola - Belépés a bálba vacsorával: 3000,-Ft – Jegyek: Keresztes Éva 70 371 8501 
  Helyszín: Lovas Csárda – Lovas  

ÁPRILIS 13. (vasárnap) 
 09.00 óra Mandula Kupa Helyszín: Paloznak, M füves focipálya 
 10.00 óra Kerékpáros körtúra – a Balaton Riviéra értékei mentén. Indulás – érkezés Fels örs Faluház 
   Vezeti: Hajdu Ágnes, Szalai Sándor 
 11.00 óra „Zenés Istentisztelet” a Balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium Ifjúsági Kórusának m sora
   Helyszín: Alsóörs Református templom 
 14.00 óra „Kerekasztal” – Beszélgetés a turizmus szakért ivel.
   Helyszín: Paloznak, Faluház  
 15.30 óra „Mandula Ünnep 2008” ünnepélyes zárása és az

„Amat rök” mandulás süteményének verseny eredményhirdetése. Díjátadás – Kóstolás. Közrem ködik: Nádasi 
Elemér; Helyszín: Paloznak, Faluház nagyterem. 

A Mandula Ünnep 2008 rendezvénysorozat programjaira szeretettel várja Önöket a Balaton Riviera Turisztikai Egyesület  
Alsóörs – Csopak – Fels örs – Lovas – Paloznak Községek Önkormányzatai, Civil szervezetei, a Községek lakói  

és a Bakony-Balaton Horgász Szövetség. 
Programváltozás joga fenntartva! 


