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Közel négyszázezer fo-
rintos beiskolázási támo-
gatásról döntött az önkor-
mányzat a legutóbbi tes-
tületi ülésen. A település-
rendezési terv és a telepü-
lésfejlesztési koncepcióban 
is sikerült reális terveket 
megfogalmazni.

Idén azok a diákok, akik 
ingyenes tankönyvtámo-
gatásra jogosultak 4240 fo-
rint, akik erre nem jogosul-
tak 7420 forint beiskolázási 
segélyt kapnak. A középis-
kolásoknál ezen összegek 
5300 és 8480 forintot tesz-
nek ki. Az önkormányzat 
az éves bérlet nyolcvan szá-
zalékát téríti meg azoknak, 
akik az alsóörsi Endrődi 
iskolába járnak. 

Elfogadta a képvise-
lő-testület Nagy Tünde 
Teleház vezető beszámo-
lóját. Míg tavaly 650 ezer 
forint, addig idén 708 ezer 
forint mozgókönyvtá-
ri normatívára jogosult a 
lovasi könyvtár. A könyvek 
száma egyre gyarapszik, 
ráadásul lehetőség van 
CD-k, Hangos könyvek és 
DVD-k kölcsönzésére is. 
(Önök mindezt olvashat-
ják a Lovasi Hírekben is). A 
2009. évi mozgókönyvtári 
normatívából két számító-
gép került megvásárlásra. 
Idén praktikusabb mére-
tű számítógépasztalokat 
szeretnének kihelyezni a 

Teleházban. A Teleház lá-
togatottsága átlagosan öt 
fő. Nagy Tünde ezek után 
beszámolt az idei rendez-
vényekről, melyek sokrétű-
ek és populárisak voltak. 

A településrendezé-
si tervet készítő Város 
Teampannon Kft. rendel-
kezésre bocsátotta a tele-
pülésre vonatkozó telepü-
lésfejlesztési koncepciókat, 
melyet az önkormányzat 
alaposan áttárgyalt, az ész-
revételeket pedig továbbí-
tották a tervezők felé. 

Az Észak-balatoni Tér-
ség Regionális Települési 
Szi lárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás 

„Tiszta Európa” címmel 
rekultivációt végez az ér-
dekeltségi terület több te-
lepülésén felhagyott kom-
munális hulladéklerakók 
esetében. Többek között a 
lovasi homokbánya terüle-
tén is. A Társulás képvise-
lőjével és a terveket készítő 
szakemberekkel megtör-
tént a terület megtekintése. 
Előzetes tárgyalás szerint 
szükséges a terület rekulti-
vációt követő felhasználási 
céljának a meghatározása 
annak érdekében, hogy ez a 
tervekben megfelelően tud-
jon beépülni. Az ülés során 
felmerült, hogy a területet a 
jövőben lovas pályává, lovas 

centrummá, esetleg alter-
natív energiaközponttá ala-
kítanák át. 

Elfogadta a testület a vízi 
közműrendszer középtá-
vú rekonstrukciós tervét, 
illetve a közművelődési 
érdekeltséget növelő pá-
lyázatot. A benyújtani kí-
vánt pályázattal elsősorban 
műszaki berendezésekre 
lehet támogatást kapni. A 
Balatonfüredi Kistérségi 
Társulás  ülésén felmerült, 
hogy kistérségi főépítész al-
kalmazására lenne szükség. 
Döntést még ezzel kapcso-
latban nem hozott a képvi-
selő-testület. 

Szendi Péter

Idén is támogatják a diákokat
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Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Szendi Péter

Tel.: 06 30 530 3466
E-mail: szendi.peter@upcmail.hu

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

Hirdessen a Lovas Hírekben

Hirdetési díjak
1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Üvegezés
Hőszigetelt üveg készítése

és beépítése hagyományos nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium készítés

Helyszíni munka hétvégén is.

Tel: 06/30-237-44-56

Kölcsönözhető DVD-k, CD-k,
Hangos könyvek a Lovasi 

Könyvtárban
DVD

Bereményi Géza: A Hídember
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
Molnár Ferenc: A pál utcai fiúk

Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Gárdonyi Géza: Egri Csillagok

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
Jókai Mór: A szerelem bolondjai

Don Bosco: A szeretet küldetése I. rész
Don Bosco: A szeretet küldetése II. rész

Szaffi
Lúdas Matyi

Magyarország nemzeti parkjai
Másfélmillió lépés Magyarországon

Világörökség
Körhinta

Hyppolit a lakáj

HANGOSKÖNYV
Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában

Jókai Mór: Különös történetek

CD
Petőfi Sándor versei: Kaszás Attila előadásában

Magyar költők válogatott versei

GYERMEKEKNEK
Halász Judit: Minden felnőtt volt egyszer gyerek
Alma Együttes és Bródy János: Játsszunk együtt!

Benedek Elek meséi: Az égigérő paszuly

Túrókrémes
charlotte torta

A következő hónapokban ismertetjük a Lovasi Napok 
süteménysütő versenyében helyezést elértek süti receptjeit.
Sütemény kategóriában az I. helyezett Tóth Eszter lett.

A Túrókrémes charlotte torta receptje: 

a piskótához: 
- 4 db tojás
- 8 dkg cukor
- 8 dkg liszt
- ½ tasak sütőpor
- 2 dkg kakaópor

a krémhez:
- 40 dkg túró
- 20 dkg porcukor
- 20 dkg mascarpone vagy tejföl
- 1 citrom héja
- 2 tasak vaníliáscukor
- 1 őszibarack konzerv

A piskóta hozzávalóiból süssünk egy vékony piskóta lapot. 
A krém hozzávalóit jól keverjük ki és a felével kenjük meg a 
piskóta lapot. Szorosan tekerjük fel és fél órára tegyük hűtőbe.
A barackokat csepegtessük le. A töltött tekercset szeleteljük 1 cm 
vékonyra. Egy félgömb alakú tálat béleljünk ki fóliával. Tegyük 
bele a szeleteket szorosan egymás mellé helyezve és töltsük 
bele a maradék krémet. A felezett barackokkal borítsuk be és a 
maradék tekercsekkel fedjük le.
Majd helyezzük 2 órára hűtőbe.

Jó étvágyat!
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Egy június eleji éjszaka há-
rom óra körül közúti ellenőr-
zés során igazoltatták kollé-
gáink a Peugeot vezetőjét. Le-
heletén alkohol szagot érez-
tek, így megszondáztatták. 
A szonda pozitív eredményt 
mutatott, ezért előállították 
a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányságra hitelesített levegő-
alkohol szint mérés céljából. 
A kapott eredmények és a 
zéró tolerancia alapján be-
vonták a vezetői engedélyét.

Mentségként elmondta, 
azért ültek autóba, mert a fe-
lesége kapott egy SMS-t egy 
ismerősüktől, aki öngyilkossá-
gi szándékáról értesítette őket. 
Kollégáink az érintett rendőri 
szervet azonnal értesítették, 
akik az ügyben megtették a 
szükséges intézkedéseket.

A gépjármű vezetője a ka-
pitányságot elhagyva – figyel-
meztetés ellenére - újra beült 
az autójába, és újra belefutott 
egy közúti ellenőrzésbe. Az 
alkoholos lehelete és a vezetői 
engedély hiánya miatt ismétel-
ten intézkedtek vele szemben. 

Az ittas vezetésen túl már en-
gedély nélküli vezetéssel el-
követett szabálysértés miatt is 
felelnie kellett.

Egy balatonalmádi vállalkozó 
feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen, aki hamis 10.000 forin-
tos  bankjeggyel fizetett. Az ügy 
kapcsán a közelben elfogásra 
került két szlovák állampolgár, 
akikre ráillett a személyleírás, 
illetve a közelben tartózkodó 
sértett is felismerte őket. A ha-
mis pénzzel fizető pár több nap-
ja tartózkodott a környéken és 
feltehetően az igénybe vett szol-
gáltatásokat a hamis pénzek-

ből egyenlítették ki. A bűncse-
lekmények elkövetésekor egy 
fekete Mercedes C220 kombi 
típusú, szlovák BA-val kezdődő 
rendszámú személygépkocsit 
használtak. Ruházatuk átvizs-
gálása során további hamis tíz-
ezer forintos bankjegy került 
lefoglalásra. A hamis pénzek 
összes névértéke 330.000 forint. 
Esetleges károsultak jelentke-
zését várjuk a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányságon.

A csalások újabb áldozatai 
között vannak egészségjavító 
eszköz (masszírozó gép, csoda-
párna, mindenféle lámpa) vá-

sárlók, míg a trükkös lopások 
áldozatainak régi tárgyakért, 
könyvekért, a kertben elhelye-
zendő oszlopokért, dúcokért, 
táblákért ígérnek csábító ösz-
szeget figyelem elterelésként, 
közben ellopják a szokásos he-
lyekre rejtett pénzt, értékeket.

Ezeken kívül változott több 
büntetési tétel a közúti áru-
fuvarozással, a személyszállí-
tással és a közúti közlekedés-
sel kapcsolatban, amelyek a 
156/2009. (VII. 29.) Kormány-
rendelet mellékletében találha-
tók meg.

Stanka Mária r. szds.

Tanulságos esetek - figyeljünk jobban!

Közigazgatási bírsággal sújtandó kategóriába kerültek a következő cselekmények 
2009. augusztus 1. után:

Lakott területen Lakott területen 
kívül

Autópályán, 
autóúton

Menetközben mobiltelefon 
kézbentartása 10000 15000 20000

Biztonsági öv használata nélküli 
vezetés, utazás 10000 20000 30000

Gyermek biztonsági rendszer 
használatának elmulasztása (vezető) 15000 30000 45000

Motorkerékpár bukósisak 
használatának elmulasztása (vezető, 
utas)

10000 20000 30000

Amikor házasodunk, elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ezt 
a napot valaha elfelejthetnénk. Mégis mennyi könny hullott 
már, amikor a feleség egy pár év eltelte után is egy külön-
leges, ünnepi menüt készít, de a férj meccsre ment, kártya-
partija van vagy egyszerűen nem gondolt erre az ünnepi 
napra. Milyen méreg, ha a feleség túlórázik és későn ér haza 
ezen a jeles estén. Egy csokor virág, egy szerényebb ajándék, 
vagy csak egy közös koccintás is szavak nélkül bizonyítják : 
"Mindig Téged választanálak!" Egy házasság mérföldkövei a 
házassági évfordulók.
Íme a legfontosabbak és azok neve :

Az esküvő napja: Zöld lakodalom
Első év után: Papír-vagy Gyapjúlakodalom
5. év után: Falakodalom
6 1/2 év után: Cinlakodalom
7. év után: Rézlakodalom
8. év után: Bádoglakodalom

10. év után: Bronz-vagy Rózsalakodalom
12 1/2 év után: Nikkel-vagy Petrezselyemlakodalom
15. év után: Üveg-vagy Ibolyalakodalom
20. év után: Porcelánlakodalom
25. év után: Ezüstlakodalom
30. év után: Gyöngylakodalom
35. év után: Vászonlakodalom
37 1/2 év után: Alumíniumlakodalom
40. év után: Rubintlakodalom
50. év után: Aranylakodalom
60. év után: Gyémántlakodalom
65. év után: Vasérclakodalom
67 1/2 év után: Kőszikla lakodalom
70. év után: Irgalmas- vagy Kegyelemlakodalom
75. év után: Koronagyémánt lakodalom

 J.v.P.
(Forrás: Hotel und Gastgewerbe, Berlin 1978/)

Házassági Évfordulók
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Kedves Éva, kedves család-
tagok! Tisztelt kollégák, ked-
ves barátaim!

„Látjátok feleim szemetek-
kel, mik vagyunk” – hangzott 
el, immár 15 esztendeje itt, a 
lovasi temetőben, szemközt 
a tihanyi apátsággal, szem-
közt azzal a múlttal, amelyet 
Tarnai Andor kutatott és ta-
nított, és amelyhez most már 
ő is tartozik. A Halotti Beszéd 
miránk is vonatkozik, és jelen-
tése most különösen aktuális: 
„Látjátok feleim szemetek-
kel, mik vagyunk” ez előtt az 
emléktábla előtt, amely itt, a 
lovasi házon összegezi és adja 
tudtul kőbe vésve mindazt, 
amit Ő ennek a konkrét és 
szellemi tájnak köszönhetett, 
és mindazt, amit mi neki kö-
szönhetünk. A „Látjátok fele-
im” szövegét olvashatjuk kina-
gyítva a Széchényi Könyvtár 
előcsarnokában, ahol olyan 
sokszor találkozhattunk vele, 
és ahol annak a középkori ma-
gyar szóbeli hagyománynak a 
fontosságát tárta fel, amelyről 
a Halotti Beszéd is tanúskodik.

Ez az emléktábla megkér-
dezi tőlünk: „Látjátok feleim, 
mik voltunk az ő életében, vele 
együtt?” – mert számtalan 
emlék őrződik az itt össze-
gyűltek mindegyikében a hoz-
zá való családi és baráti, ta-
nítványi és munkatársi kötő-
dések által. Mit ragadhatunk 
most meg, mit emelhetünk ki 
mindabból a tőle kapott kincs-
ből, ami egyszerre személyes 
és továbbadandó? Mert hiszen 
őrzünk sok olyan pillanatot, 
olyan beszélgetést, amely csak 
a miénk. De másrészt már az 
őrá való emlékezések is részei 
a mi emlékeinknek: azok kö-
zül, akik 15 éve őt búcsúztat-
ták, sokan már nem lehetnek 
itt; az ő nemzedékéből már 
kevesen vannak jelen. Most 
már mi következünk, egész fe-
lelősségével annak, hogy amit 

őtőle kaptunk, továbbadjuk az 
utánunk jövőknek, hogy ők is 
láthassák, mik lehetnek, mivé 
lehetnek Tarnai Andor isme-
retében és követésében. Most 
már azok vannak soron, akik, 
kivételes elismerésképpen, 
megkaphatják a Tarnai An-

dor-díjat azért a munkájukért, 
amely egyszerre felismerés és 
tiszteletadás. És mindnyájan 
érezhetjük az Irodalomtu-
dományi Intézet kis tanács-
termében az ő fényképének 
várakozással teli, bennünket 
elgondolkozva figyelő tekinte-
tét, amely – éppúgy, mint em-
lékkönyvének elején – azt üze-
ni az utána következőknek: jól 
gondold meg, mit írsz, de azt 
is, hogy mit mondasz. 

Első találkozásunk, több 
mint 35 évvel ezelőtt, az Eöt-
vös Collegium épületében 
volt, akkor a XVIII., most a 
XIX. századi osztály termé-
ben: Horváth János Orczy 
Lőrincről szóló egyetemi elő-
adásának szövegét vittem el 
neki, amely a Szauder József-
fel együtt szerkesztett Iro-
dalom és felvilágosodás című 
kötetben jelent meg. Hadd 
idézzem ebből azt a szakaszt, 
amely a Szívbéli sóhajtás a’ 
Böltseség után című vers-
re vonatkozik: „Mi minden 
elem van e »böltsességben« 

együvé olvasztva! Van filozó-
fiai szkepszis, bölcs salamo-
ni »vanitatum vanitas«, van 
keresztény morális ösztön, 
van némi epikureizmus, van 
Montaigne-féle „»ignorance 
doctorale« – s van: magyar és 
egyéni passzív szemlélődés, 

józan fölény, nyugalomszere-
tet, testi-lelki mosolygó egész-
ség.”

Tarnai Andorban, az Eötvös 
Collegium örökségeképpen, 
jó adag filozófiai szkepszis 
volt. Számunkra a kritika-
történeti munkacsoportban 
láttatta és fogalmazta meg 
nemcsak minden dogmával, 
minden tekintélyelvvel szem-
beni ellenérzését, hanem saját 
és mindannyiunk helyzetét 
is abban a Gutenberg-gala-
xisban, amelyben felmérte a 
maximális egyéni műveltség 
elérhető, az egészhez képest 
mégis parányinak tekinthető 
határait. Erre az önismeret-
re, amely nagyon közel áll a 
Montaigne-féle „ignorance 
doctorale”, a tudós tudat-
lanság eszméjéhez, abban 
a Széchényi Könyvtárbeli 
kézirattárban tehetett szert, 
ahol veszélyes időszakban, 
1949-től 1958-ig dolgozott. 
A politikai színvallásra kész-
tetés korában a kézirattári 
munka olyan szabadságot 

jelentett, amely keveseknek 
adatott meg, s amelyet ő hálá-
san fogadott és maximálisan 
kihasznált, mint olyan foly-
tonosságot, amely szervesen 
következhetett a pályakezdés 
egyetemi és Eötvös-kollégiu-
mi előzményeiből. Ma, 50-60 
év távlatában csak sejthetjük 
ennek egzisztenciális és szel-
lemi, tudományos és morális 
jelentőségét, amely a minden-
napi kenyéren túl egyszerre 
biztosította a folyamatos ön-
képzést, a munkásságot, va-
lamint azt a lelki nyugalmat, 
hogy később, a rendszerválto-
zás éveiben őneki ne lehessen 
szüksége új önéletrajzot írnia 
vagy jótékonyan megfeled-
keznie korábbi írásainak kel-
lemetlenné vált részeiről.

Az Orczy Lőrincre jellemző 
„bölcs salamoni »vanitatum 
vanitas«” és keresztény morál 
őnála szorosan összefüggött. 
A címek és rangok, a hatalom 
vagy a hatalmat kiszolgáló 
prostitúció nála a „vanitatum 
vanitas”-hoz tartoztak, de 
nemcsak elvben, hanem a gya-
korlat következetességében is: 
magától értetődő volt az, hogy 
ő egyetemi tanár és akadé-
mikus lett; emögött a tisztán 
szakmai indokoláson kívül 
semmilyen mellékes szem-
pont nem játszott szerepet. 
Tisztán szakmai indokolás! A 
mai korban, amely összevisz-
szaságában és veszteségeiben 
messzire került a fontos sza-
vak és értékek egyértelmű je-
lentésétől, különösen követen-
dő példát kell látnunk ebben.  
Mindez, a keresztény morál, s 
az egri cisztercita gimnázium 
hagyományai közötti kapcso-
lat önmagáért beszél. 

Tarnai Andor sohasem volt 
patetikus vagy didaktikus. 
Emlékszem arra, hogy ami-
kor Szent Ágoston Vallomásai 
szóba kerültek, poétikai (de 
nyilvánvalóan nem csak poé-
tikai) szempontból szólt. Azt 

Emlékbeszéd

Tarnai Andorné, Tüskés Gábor, Szörényi László
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mondta: rosszul fordították, 
mert szétdarabolták az ere-
deti szöveg hosszú mondata-
it. Ez a megjegyzés többet ért 
sok hosszú fejtegetésnél, mert 
egyik summája volt az ő elem-
ző olvasásának. Emlékszem 
arra is, milyen szeretettel és 
empátiával tudta vezetni a 
nála fiatalabb munkatársait: a 
csendes várakozás és a szüksé-
ges biztatás mindig jó arányú 
váltogatásával tudta felszaba-
dítani az alkotás energiáit. 

Őbenne is megvolt az idé-
zett józan fölény: de nem má-
sokkal, hanem – mint Pais De-
zső mondta másról – a feldol-
gozandó anyaggal szemben. 
Ami viszont, főleg az utolsó 
időszakban, hiányzott: az a 
„testi-lelki mosolygó egész-
ség”. Ezt kívánták neki, akik 
tudtak betegségéről: ő viszont 

hősiesen elleplezte azt a nyil-
vánosság előtt.

Ha megjelent, a szellemi ele-
gancia vett bennünket körül. 
Szinte észrevétlenül vezetett: 
jórészt utólag vehettük észre, 
mennyi mindent kaptunk tőle. 
Mert szóbeli megnyilatkozá-
sai hasonlítottak könyveihez 

és tanulmányaihoz: keveset 
szólt, de tömören; viszonylag 
rövid és koncentrált volt a fő-
szöveg, de hatalmas jegyzet-
anyagra épült.

Megtanított arra, hogy lás-
suk, mik lehetünk. Nagy szüksé-
günk van az ő további vezetésé-
re, arra, hogy jó lelkiismerettel 

nézhessünk vissza fényképének 
bennünket figyelő tekintetére, s 
arra is, hogy a tisztán szakmai 
szempontokra figyelhessünk. 
Mindarra, amit Weöres Sándor 
így foglalt össze 25 éve őneki írt 
versében, amelynek sorait az 
emléktáblán is olvashatjuk:

Jóhired és nem a hívság; er-
kölcsöd, nem az erszény:

Adta dicsőséged fennragyo-
gó sugarát.

Jól őrizd helyedet. Ne alan-
tas, szürke időben

Bízzon rád hivatást, dolgot a 
mennyei Úr.

Ő megtette, amit tehetett: 
jól őrizte helyét. Szeretetteljes 
kötelességünk, hogy emlékét 
megőrizzük.

Korompay János

„Jóhíred és nem a hívság; erkölcsöd, 
nem az erszény: Adta dicsőséged 
fennragyogó sugarát.” 

A közelmúltban avatták fel Tarnai 
Andor emléktábláját. Felesége an-
gyali szeretettel és könnyeivel küsz-
ködve mesélt a jeles napról és emlé-
kezett férjére.

– Ki volt a kezdeményezője annak, 
hogy Tarnai Andor halálának tizenötö-
dik évfordulóján méltóképpen megem-
lékezzenek?

– A család, a tanítványok és a kollé-
gák összefogtak, hogy méltóságtelje-
sen emlékezzünk egy emléktáblával. 
Férjem soha nem nézte, hogy ki hova 
tartozik, minden embert egyenrangú-
nak tartott. Az évforduló is bizonyíték 
erre, hiszen nagyon sokan jöttek el, 
szeretettel beszéltek róla. 

– Mennyire érezte saját otthonának 
Lovast?

– Nagyon szeretett itt élni, az volt 
a célja, hogy nyugdíjba vonulásakor 
Lovason dolgozik tovább, de sajnos 
az élet nem így hozta. 1982-ben vet-
tük meg a házat, az emberek úgy ér-
zem hamar befogadtak, hiszen a mai 
napig Éva néninek és Bandi bácsinak 

ismernek bennünket. Sose felejtem el, 
amikor a faluban német „invázió” volt, 
megkérték a férjemet, hogy jöjjön el 
tolmácsolni. Amikor segíteni kellett, ő 
ott volt. Jó példa erre a katolikus temp-
lom felújítása is. A mai napig előttem 
van, hogy a temetésére milyen sokan 
eljöttek, amely szintén bizonyítja, hogy 
szerették őt az emberek. 

– Hogyan találtak rá annak idején 
Lovasra?

– Nagyszüleim Balatonalmádiban 
éltek, mindig is csodálattal tekintet-
tem erre a környékre. Egy újsághirde-
tésben olvastam, hogy öt ház eladó a 
községben, ebből négy a Malomvölgy 
utcában. Lejöttünk körülnézni, egyből 
beleszerettünk a házba. Számomra Lo-
vas az igazi otthon, hiszen lelkileg is itt 
vagyok otthon. 

– Az emléktáblán van egy Weöres 
Sándor idézet. Milyen kapcsolatban állt 
a férjével a népszerű költő?

– Nagyon jó barátok voltak. Halálá-
nak első évfordulóján itt írta meg azt a 
verset, melyből az idézet megtalálható 
az emléktábláján. 

– Ha jól tudom egy Alapítványt is 
létrehoztak, mely Tarnai Andor nevét 
hirdeti. 

– A Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézete, lányom 
és én gondoltunk arra, hogy minden 
év februárjában elismerjük fiatal, te-
hetséges tudósok munkásságát. Eddig 
három díjat adtunk át, és nagyon re-
mélem, hogy még jó néhányat sikerül 
személyesen is átnyújtanom. Szerény, 
szakmájukat szerető embereket isme-
rünk el eddig, és ezt a jövőben is foly-
tatjuk. Biztos vagyok abban, hogy a 
szorgalom, a munka iránti alázat cso-
dákra képes. 

– Férjének mi volt az erénye? Mivel 
tudott kitűnni az életben?

– A mérhetetlen tudása mellett a sze-
rénysége és a munkaszeretete. Mindig 
is rosszul viselte, ha valakit megbuk-
tatott vizsgán, de soha senkivel nem 
kivételezett, nem azt nézte, hogy ki 
honnan származik. Nagyon nehezen 
barátkozott, zárkózott ember volt, de 
akiben meglátta az isteni szikrát, felka-
rolta, egyengette az útját. Arra kérem, 
hogy okvetlenül írja meg, köszönöm 
mindenkinek azt a sok jót, a szeretetet, 
melyet kaptam az évfordulón. Köszö-
nöm a lovasi embereknek, hogy befo-
gadtak bennünket!

Szendi Péter

Méltóképpen emlékeztek Tarnai Andorra
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A Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft.

Lovas Község és környékén

KONTÉNERES
szállítást is vállal.

Érdeklődni munkanapokon
7-15 óra között

a 88/438-658-as telefonszámon.

A 2009-2010-es tanévben 
15 lovasi gyermek jár az alsó-
örsi általános iskolába. Mé-
száros Károly iskolaigazgató 
megnyitóbeszédét közöljük 
most le a Lovasi Hírek Olva-
sói számára (szerk.)

Alig két és fél hónap telt 
el azóta, hogy itt álltunk és 
együtt búcsúztattuk a tanévet. 
Akkor egyetértettünk abban, 
hogy a tanévzáró közös ünnep, 
hiszen mindenkinek ugyanazt 
jelenti: a szabadságot. A mai 
nap is ilyen ünnep, egy közös 
ünnep, hiszen ugyanazt hozza 
el mindenkinek, a közös mun-
kát.

A tanévkezdés az a folyamat, 
ahol belegondolunk a jövőbe, 
tervet készítünk, számba vesz-
szük az előttünk álló tanév fel-
adatait. Az elmúlt két év ered-
ményei, sikerekről szólnak. 
Országos szintű eredmények 
születtek a sport területén, sőt 
a nemzetközi megmérettetés 
is sikeresnek bizonyult.

Az utánpótlás-központ bi-
zonyította eredményességét. 
A sok sikert csak közös mun-
kával, kemény munkával lehe-
tett elérni. Az elmúlt tanévben 
Veszprém Megye második 
legeredményesebb iskolája 
lettünk a sport területén. Sike-
reket értünk el a tanulmányi 
munkában is. A különböző 
felmérések az itt tanulók, az itt 
tanító tanítók, tanárok ered-
ményességét hozta magával. 
Ezekhez az eredményekhez 
segítőkre volt szükségünk. 
Segítette munkánkat önkor-
mányzatunk erkölcsi anyagi 
támogatása.

Segítette munkánkat a szü-
lők odaadása, lelkesedése. Se-
gítette munkánkat az MKB 
Veszprém csapata. Köszönet a 
segítőknek és a résztvevőknek. 
Az elmúlt nyár újabb esemé-
nyekkel telt. Tanulóink a Mis-
kolcon rendezett Kisiskolák 
sportversenyén atlétikában 

országos I. és II. helyezést ér-
tek el. Tanulóink nyári táboro-
záson is részt vettek. Borgátán 
három turnusban közel 100 
tanulónak szerveztünk kézi-
labda tábort. Eredményesen 
szerepeltünk a Cell-Kupán.

Kedves Diákok!
A nyáron a Zempléni tájat 

a Hegyalját járva a követke-
ző történetet hallottam: élt 
valahol ezen a tájon egy hí-
res csizmadia. Az idős mester 
titka a saját maga által kita-
lált ragasztóban rejlett. Mesz-
sze földről sereglettek hozzá a 
megrendelők, és ő mindenki 
megelégedésére elnyűhetetlen, 
lábbelikkel örvendeztette meg 
a hozzá fordulókat. A csizma-
dia azonban hirtelen megbete-
gedett és váratlanul meghalt. 
Titkát nem volt ideje megosz-
tani senkivel a ragasztó re-
ceptjét magával vitte a sírba. 
Azóta sem sikerült senkinek 
sem a környéken elnyűhetet-
len csizmát készíteni.

De miért meséltem el mind-
ezt? A csizmadia titka nem ki-
sebb rejtély, mint a mérnöké, 
aki leül a rajasztalhoz, vagy 
a monitor elé, és mire feláll 
kész a mű, pontosan méretez-
ve az utolsó fogaskerekekig. 
Helyretéve a legbonyolultabb 
metszetet is. Olyan ez, mint a 
varázslat, nem tudjuk, hogyan 
csinálja, csak a végeredményt 
látjuk.

Ezért jó a mi iskolánkba 
jönni, mert jó a végeredmény. 
Mert azok, akik a mi iskolánk-
ba járnak, beavatottak lesz-
nek a sport titkaiba, a sport 
szakmai alapjainak ismerőivé 
válnak. Nem csak küzdeni ta-
nulnak meg, hanem elviselni 
a vereséget, de megtanulják a 
sikert, a győzelmet is elviselni, 
ami sokszor nehezebb, mint 
gondolnánk. Ha jól elsajátít-
ják a sport adta lehetőségeket 
a varázslat sem marad el.

Szerencsés gyerekek azok 

akik a mi iskolánkat válasz-
tották, mert minden feltétele 
adott a sikeres szereplésnek. 
A matematikai relációs jelek 
közül az egyenlőség jelet hí-
vom segítségül. Mert nálunk 
egyenlőség van a tanulás és a 
sport között. Valamennyi te-
rületen elért sikert egyformán 
értékeljük és tartjuk értékes-
nek. Magyarul egyenlőség je-
let teszünk a sikerek közé.

Kedves Első osztályosok!
Nektek még inkább izgal-

mas ez a mai nap, hiszen a 
tanévnyitóval iskolánk ka-
puján belépve egy teljesen új 
világ nyílik meg számotokra. 
Új világ abban az értelemben, 
hogy az óvoda megszokott 
környezete, a csoportszoba 
ismerős hangulata, és a sok 
közös játékban, foglalkozás-
ban összekovácsolódott társak 
helyett szokatlan iskolaudvar, 
ismeretlen osztályterem és 
idegen iskolatársak vesznek 

körül benneteket. Könnyű 
megjósolni azonban, hogy 
mindez az első hetek, hónapok 
izgalmaiban megváltozik, egy 
év múlva mikor megint itt ál-
lunk már úgy fogtok egymásra 
tekinteni, mint régi barátra, az 
iskolára, pedig mint második 
otthonotokra. Az iskola új 
világ, ettől még inkább izgal-
masabb. Az izgalma a számok-
betűk világának felfedezését, 
megismerését, megtanulását 
jelenti. Talán akadnak közte-
tek, akik tudnak olvasni, írni, 
ők már tudják milyen izgal-
mas sokoldalú világ ez.  Talán 
ők sem sejtik, mennyi betű, 
mennyi szám vesz körül ben-
nünket a mindennapokban. 
És év végére egyfajta jogosít-
ványt szereztek a betűk és szá-
mok közlekedéséhez.

A következő nyári szünet-
ben már önállóan olvastok 
mesét, ti fogjátok édesanyá-
toknak felolvasni a szakács-

Becsöngettek
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könyvből a süteményes recep-
teket. Ti fogjátok kiszámolni 
a boltban a pénztárnál, hogy 
mennyibe kerül két doboz tej, 
amit a kosárba tesztek. Ma 
tizennégyen kezditek meg is-
koláséveiteket Rita néni veze-
tésével.  Kívánok nektek sok 
élményt, legyetek szorgalmas 
tanulói iskolánknak.

Kedves 8. osztályosok!
Az utolsó évet kezdjük meg 

közösen. Az utolsó év a leg-
szebb és a legnehezebb. A leg-
szebb, hisz évek alatt összeko-
vácsolódtatok, és még egyszer 
utoljára együtt lehettek. A 
legnehezebb is, mert a folyta-
tásról, a tovább tanulásról kell 
döntenetek. Az álmaitok való-
sulhatnak meg. Szép álmaitok 

csak küzdéssel, szorgalom-
mal teljesülnek. Minden ta-
nár nevében ígérhetem, hogy 
mindenben a segítségetekre 
leszünk álmaitok elérésében. 
Ti nem járhattok úgy, mint 
az egyszerű mesehős, aki úgy 
érezte, hogy szép álmainak 
vesztőhelye az élet lett.

Kedves Gyerekek!
A mi iskolánk egy gyönyörű 

szép új iskola. Legyetek büsz-
kék arra, hogy itt Alsóörsön 
tanulhattok. Vigyázzatok az 
elődök által létrehozott érté-
kekre, legyetek jó és szorgal-
mas tanulói iskolánknak!

Bemutatom az osztályfőnö-
köket:
1. osztály: Törökné Gergely 
Rita

2. osztály: Koszteczkyné Ma-
joros Emes
3. osztály: Kozitsné Decsi 
Valéria
4. osztály: Horecki Tünde
5. osztály: Hirsch Zoltánné
6. osztály: Szabó  Lászlóné
7. osztály: Szűcsné Molnár 
Ágnes
8. osztály: Trositsné Mohai 
Mária

Bemutatom új tanárainkat:
Matematika: Szabó 

Lászlóné. Angol: Szántóné 
Kertész Zsuzsanna. Ének: 
Völler Adél. Informatika: 
Czigler Györgyi.

Elvárások:
- felkészülten gyertek min-

dennap iskolába
- pontosan jelenjetek meg a 

foglalkozásokon

- az egész faluban a napszak-
nak megfelelően köszönje-
tek

- a tiszteletre méltó felnőtte-
ket tiszteljétek

- szerezzetek örömet szülei-
teknek, tanáraitoknak, ma-
gatoknak
A tanulóifjúságnak eredmé-

nyes tanulást, sikereket, sok 
kellemes élményt, a munka-
társaimnak szakmai sikereket 
kívánok!

Köszönöm minden Kedves 
résztvevőnek, hogy közösen 
nyithattuk meg a tanévet. A 
2009-2010-es tanévet a béke és 
eredményesség jegyében meg-
nyitottam.

Mészáros Károly
iskolaigazgató

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk a 
2009. évi Búcsúi Lovas

díjugrató vetélkedőnkre!

Helye: Lovas, Millenniumi Park , Lovas pálya

Kezdete:
2009. szeptember 13. (vasárnap) 10 óra

Nevezési határidő:
2009. szeptember 13. 9.45 óra

Cím: Lovas Öreghegyi utca 2.
Rendező: Lovas Egyesület Lovas

Versenybíró elnök: Dr. Keszthelyi Csaba

Versenyszámok:
1. díjugratás kezdőnek

2. díjugratás haladóknak
3. kitartásos magas ugrás

Szeretettel várunk mindenkit!
Lovas Egyesület Lovas

Felhívások
Az idén is szeretnénk a Faluházban különféle tanfolyamokat 

indítani.
Igény esetén

– német kezdő vagy haladó
– angol kezdő vagy haladó

– hastánc 
– gyógytorna

– jóga foglalkozásokat
A tanfolyamok fizetősek lesznek, de minél többen jelentkeznek, 

annál kevesebbe kerül.
Szeretettel várunk mindenkit ezekre az ősztől induló 

alkalmakra!
Információ, jelentkezés a Teleházban Nagy Tündénél.

Telefon: 87/575-083 vagy személyesen a Teleház nyitva tartási 
idejében:

Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 14.00-18.00

Csütörtök: 14.00-18.00
 Péntek: 12.00-16.00
 Szombat: 8.00-12.00
Vasárnap: Szünnap

Hétfő: Szünnap

Mozogjunk, tanuljunk együtt!

FELHÍVÁS!
A 2010. évi Mandula Ünnepre egy kiállítást tervezünk. A falu hagyomán-
yait, tárgyi emlékeit/főzőeszközök, mezőgazdasági eszközök stb./gyűjtenénk 
össze, valamint a településről, itt élő családokról is várnánk régi fotókat.
Kérjük jelezzék ha ilyen emlékekkel, fotókkal rendelkeznek!
Telefon: 87/575-083 vagy konyvtar@lovas.koznet.hu, illetve személyesen  a 
Teleház nyitva tartási idejében.

Nagy Tünde
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Tarnai Andor 1925. augusztus 23-án 
született Gyulán. 1943-ban az egri ciszter-
ci gimnáziumban érettségizett. 1943–1948 
között a budapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem magyar–latin szakán tan-
ult, az Eötvös Kollégium tagja volt. Többek 
között Alszeghy Zsolt, Domanovszky Sán-
dor, Huszti József, Kornis Gyula, Laziczius 
Gyula, Lukács György, Moravcsik Gyula, 
Pais Dezső, Zsirai Miklós voltak tanárai. 
Horváth Jánosnak a legrégibb verses 
emlékeinkről, a Mohács utáni irodalom-
ról, a magyar romantikus drámáról, a 
nemzeti klasszicizmusról szóló előadásait 
hallgatta. Mestereitől – mint Klaniczay 
Tibor és Tolnai Gábor fogalmazott – „a 
legmagasabb fokon sajátította el a tények 
tiszteletét, a források és adatok hiánytalan 
összegyűjtésének igényét s a filológiai er-
udíció műhelytitkait”.

1949-től az Országos Széchényi Könyvtár 
kézirattárában dolgozott, 1958 áprilisától 
az MTA Irodalomtudományi Intézetének 
munkatársa, 1969-től főmunkatársa, 1979-
től főosztályvezetője lett. 1980 júliusában 
az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszékére nevezték ki egyetemi tanár-
nak, majd október 16-i ülésén a kari 
tanács tanszékvezetővé választotta. 1994 
júniusáig töltötte be ezt a tisztséget.

1966-ban lett kandidátus, 1981-ben az 
irodalomtudományok doktora. 1988-
ban Akadémiai Díjban részesült. 1990 
májusában a magyarországi latin iro-
dalomtörténet terén kifejtett munkássá-
ga elismeréséül a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választotta. A 
Művelődéstörténeti Bizottság tagja, az Iro-
dalomtudományi Bizottság és a Textoló-
giai Munkabizottság elnöke, az Osztrák–
Magyar Vegyesbizottság társelnöke volt.

Az újraindult Irodalomtörténeti Kö-
zlemények első technikai szerkesztője 
volt 1953–1954-ben, 1966–1973 
között a szerkesztőség munkatársa, 
az 1969. évi 4. számtól az 1994. évi 
4. számig a szerkesztőbizottság tagja 
volt. Dolgozott a Magyar Könyvszemle 
szerkesztőbizottságában is. Az Irodalom-
tudomány és Kritika és a Magyarországi 
Tudósok Levelezése c. kötetsorozatok 
alapító főszerkesztője, a Régi Magyar Pró-
zai Emlékek szerkesztője volt.

1975–1976-ban a bécsi egyetem vendég-
tanára, 1991–1993 között pedig a berlini 
Humboldt Egyetemen kapott katedrát.

Első kötete, egy XVIII. századi röpiratokból 
összeállított szövegkiadás már 1950-ben 

megjelent; 1953-tól 1967-ig a Keresztury 
Dezsővel közösen gondozott Batsányi kri-
tikai kiadás négy kötetét publikálta. Első 
tanulmányai e szövegkiadó, kommentáló 
munka kapcsán születtek meg. Faludi eg-
yik fordításának eredetijét feltárva azonban 
már a Batsányi és Rájnis közötti irodalmi 
vita előtörténetét tisztázta, rámutatva a 
XVIII. századi magyar prózaeszményt 
tápláló latin–francia klasszicizmus elev-
en hatására, ennek a latinos kultúrának 

„még élő, hatásokra reagáló és módosuló 
irodalmá”-ra. Ezzel az egyes írók és művek 
mögötti általános irodalmi elvek eszményt, 
ízlést formáló hatásának felismeréséhez 
érkezett, s a következőkben ezt az irodal-
mi rendszert, az irodalmi alkotás mögött 
feltárható elvek, hagyományok, hatások, 
korabeli kihívások, feladatok és célok vis-
zonyrendszerét igyekezett rekonstruálni. 
Két fő irányban volt lehetséges a továb-
blépés: az irodalmi tudat története (az iro-
dalomtudomány története, az irodalom ön-
reflexiói, az irodalomkritikának nevezhető 
jelenségek feltárása, az irodalomtörténeti 
hagyomány kialakulási csomópontjainak 
vizsgálata) az egyik; az irodalmi műnek 
mint történelmi helyzetbe ágyazott, aktuá-
lis kérdésekre megfelelni kívánó, korához 
szóló jelenségnek a tisztázása a másik (iro-
dalomszociológia, befogadástörténet, az író 
és a közönség viszonya, az irodalom mint 
eszköz- és intézményrendszer). Mindkét 
kutatási irány csak a legkülönbözőbb for-
ráscsoportok minden korábbinál rend-
szeresebb átnézésével, figyelemre addig 
nem méltatott adatok összegyűjtésével és 
új összefüggésbe való állításával volt meg-
alapozható.

Először a XVI. századig nyúlt vissza e 
kérdéseket tárgyalva, a historia litter-
aria hazai előzményeit keresve. Azután, 
amikor az Irodalomtudományi Intézet-
ben a magyar irodalomtudomány és kri-
tika történetének megírására vezetésével 

önálló munkacsoport szerveződött, s 
világossá vált, hogy az alapkutatások 
hiányában összefoglaló kézikönyv helyett 
egyéni monográfiák összefüggő soroza-
tában célszerű megvalósítani a felada-
tot, Tarnai Andor a legrégebbi korszak, 
a magyar középkor feldolgozására vál-
lalkozott. Könyve a korábbi középkori 
irodalmi kutatások hallatlanul adatgazd-
ag és egyben távlatos szintézise, amely 
elsőként mutatja be a középkori iro-
dalmi gondolkodás normáiként befoga-
dott külföldi tankönyvek és forrásművek 
hatásrendszerét, gondolataiknak eredeti 
művekből kiolvasható hazai alkalmazását 
és adaptációit, majd az első, még szét-
szórt és rendszertelen elméleti nyilatko-
zatokat, az irodalmi működésről és az 
irodalomról vallott nézeteket. Áttekinti az 
irodalomtörténet-írás csíráiként számba 
vehető rendtörténeti anyagot. A literá-
tus réteg csoportnyelvének kategóriájával 
döntő lépést tesz a különböző közép-
kori műfajok irodalomszociológiai lét-
formájának megértése terén.

Az intézeti kutatócsoport vezetőjeként a 
XVI–XIX. századi kritikatörténet kérdé-
sei is élénken foglalkoztatták, műfajok és 
alkotási módszerek (consultatio, parodia, 
latin nyelvű költészet) mentén maga is 
készített hosszmetszeteket. A tanszékén 
folyó kutatási program részint az iro-
dalomelméleti reflexió körébe tartozó for-
rásanyag (a verstani gondolkodás kezdetei, 
fordításelméleti megfontolások és fordítói 
gyakorlat stb.) összegyűjtését, részben régi 
magyar tudósok levelezésének feltárását, 
kiadását vállalta feladatul és végezte el, 
a Hungarus-tudatú régi magyarországi 
értelmiség szellemi tájékozódási pontjait 
határozva meg ezáltal.

Alkotóerejének teljében, személyes ku-
tatási tervek megvalósítása közben és 
odaadó tanári és nevelői munkájával 
felépített kutatói közösségek iránymutató 
vezetőjeként érte a halál, 1994. augusztus 
25-én. Két nappal korábban ünnepelte 69. 
születésnapját.

Sorai, amelyeket tanáráról, Horváth János-
ról írt, most már őrá is vonatkoznak: „a 
magyar irodalomtörténet-írás klasszikusai 
közé tartozik ő, mint egy kor és mentalitás 
nagyszerű kifejezője, s így marad műve és 
személyisége a XXI. századra. Talán még 
emelkedik is rangja, ha a mainál alaposabb 
tudománytörténeti elemzéssel vizsgálják 
munkáját”.

Kecskeméti Gábor
Forrás: Irodalomismeret 5(1994)/4, 73–78.

Tarnai Andor életrajza


