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A testületi ülésről jelentjük...

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

Legelőször a Balatonal-
mádi Rendőrkapitányság 
2013. évi beszámolóját 
fogadta el a képviselő-tes-
tület. Édes Zoltán körzeti 
megbízotti csoportvezető 
kitért arra, hogy az elmúlt 
évben a bűnügyi szolgálat 
rendet tartott Lovas terü-
letén. A lakosság bizton-
ságérzetét leginkább befo-
lyásoló bűncselekmények 
száma csökkent, a felderí-
tési eredmények javultak. 
Tavaly 9 regisztrált bűn-
cselekmény történt, ami az 
azt megelőző 2012. évhez 
képest csökkent, mivel ak-
kor ez a szám 12 volt. A 
lakosság szempontjából 
kiemelkedően fontos, hogy 
a közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma 
is csökkent: 2012-ben 3, 
2013-ban 2 volt. A körzeti 
megbízott elmondta, hogy 
a helyi polgárőrökkel jó 

kapcsolatot ápolnak, ered-
ményesen tudnak együtt 
dolgozni.
Ezután került sor a telepü-
lési szilárdhulladék gyűj-
tésére és elszállítására vo-
natkozó önkormányzati 
rendelet-tervezet elfogadá-
sára. A múltkori ülésen az 
önkormányzat kérte a Ba-
latonalmádi Kommunális 
és Szolgáltató Kft.-et, hogy 
a következő ülésre jöjjön el 
a képviselőjük.  A BalKom 
részéről Sallai Tibor igaz-
gató válaszolt a feltett kér-
désekre. 
Jóváhagyta a 2013. évi 
költségvetés előirányzat 
módosítását a testület. A 
helyi építészeti-műszaki 
tervtanács létrehozását nem 
támogatta az önkormány-
zat, ugyanakkor a helyi ci-
vilszervezeteket és egyhá-
zakat továbbra is.  

Szendi Péter

Ismét választottunk
Az április 6. országgyűlési választások Vizeli Zoltánné al-
jegyző tájékoztatása szerint rendben lezajlódott. A 363 vá-
lasztópolgár közül 259 járult az urnák elé, mely valamivel 
több mint 71 százalékos részvételi arányt mutat. Az átjelent-
kezett választópolgárok száma 15 fő volt. 
Négy érvénytelen szavazat mellett az egyéni képviselőjelöltek-
nél az alábbi sorrend alakult ki.
1. Dr. Kontrát Károly FIDESZ-KDNP 130 szavazat
2. Kepli Lajos JOBBIK 53 szavazat
3. Scheiring Gábor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 52 

szavazat
4. Cséby Géza Attila LMP 11 szavazat
5. Puli Diána Klaudia A HAZA NEM ELADÓ 3 szavazat
6. Fülöp Richárd JESZ és Kincses Mária Rózsa MDU 2-2 sza-

vazat
7. Dr. Sinkáné Vati Júlia ÖP és Turcsán József MKSZU 1-1 

szavazat
A többi jelölt nem kapott szavazatot.

A párlistán leadott érvénytelen szavazatok száma 1 volt. Itt az 
alábbi sorrend alakult ki:
1. FIDESZ-KDNP 131 szavazat
2. JOBBIK 54 szavazat
3. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-LMP 53 szavazat
4. LMP 12 szavazat
5. JESZ és ZÖLDEK PÁRTJA 2-2 szavazat
6. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT, 

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT, SEM, MUNKÁSPÁRT 
1-1 szavazat

A többi párt nem kapott szavazatot. Lovas Község Önkor-
mányzata köszönetet szeretne mondani a Választási Bizottság 
tagjainak a korrekt munkáért.

A Lovasi Önkormányzat
és az Alsóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozói kellemes Húsvéti 
ünnepeket kívánnak Lovas állandó 

lakosainak és nyaralótulajdonosainak! 
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A nagyheti szertartások rendje
Nagypéntek: URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZT-
HALÁLÁNAK
EMLÉKÜNNEPE

Paloznak: 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt falut magá-
ba foglaló ifjúság és felnőttek számára, a paloznaki kálvária 
dombon. Azok részére, aki nem tudnak részt venni a paloznaki 
kálváriajáráson a saját templomaikban lesz keresztúti áj-
tatosság.

Nagyszombat

Paloznak: 17.00 órakor nagyszombati szertartások és feltá-
madási körmenet, a faluban, az úgynevezett „nagy körme-
neti útvonalon”, természetesen az időjárás függvényében.

Húsvétvasárnap: URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜN-
NEPE

Paloznak: 18.00 órakor ünnepi szentmise.

Húsvéthétfő

Lovas: 17.00 órakor szentmise.

Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartá-
sokra, főleg 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, SZENTKIRÁLY-
SZABADJA ÉS FELSŐÖRS, KÖZSÉGEKBEN ÉLŐ MIN-
DEN FELEBARÁTUNKNAK ÉS TESTVÉRÜNKNEK A 
JÉZUS KRISZTUSBAN!

vitéz Ajtós József László
kerületi esperes, plébános

Dr. Szathmáry László
állandó diakónus

Nagyböjt a hit gondozásának 
vizsgálatának ideje

A hitről az iskolai tankönyvek stílusában könnyű írni: 
Hívő ember az, aki elfogadja Isten szavát, és szerinte 
rendezi életét.

A gyakorlatban azonban minél több tapasztalattal ren-
delkezik, mondjuk egy pap, vagy akár egy buzgó hívő 
ember, annál nagyobb titoknak látja a hit világát. Van-
nak, akik könnyen, a lélek egyszerűségében birtokolják 
a hit kincsét egy életen át, mások keserves harcok árán 
tartják, őrzik meg. Sajnos akadnak, akik nélküle is meg-
vannak, sőt a már birtokolt hitet is elveszítik.

A nagyböjt, vagy ahogyan másképp hívjuk, a szent 
negyven nap, a hit intenzív vizsgálatának, gondozásá-
nak az ideje. A hit képesít bennünket életünk örök ren-
deltetésének fölismerésére és elfogadására. Ezen nem 
szabad csodálkozni, hiszen minden a Jóisten ajándéka. 
A szemünk világa, az értelmünk fénye is. A hitet kérni 
kell Istentől. A Szentírás ad ajkunkra fohászokat hitü-
kért imádkozó emberek emlékéből. A királyi tisztviselő 
kérése: Uram, segíts az én hitetlenségemen! Vagy más 
alkalommal: Uram, erősítsd az én hitemet! Különösen 
szükséges ez az imádságos kérés a hitet veszélyeztető 
időkben.

Tudnom kell, hogy a hit ajándék, de nem kényszer. 
Szükségünk van többször is elhatározásunk megújításá-
ra: Istenem, legyen nekem a te szavad szerint.

A feltámadást is csak hittel tudjuk ünnepelni. Éppen 
ezért szívből kívánom, hogy a krisztusi hitben újjá-
születve tudjunk boldogan ünnepelni és belekiáltani a 
környezetünkbe, hogy mindenkit áthasson az örömhír: 
Krisztus él, halálával legyőzte a halált, és feltámadásá-
val újjáteremtette az életet. Ez a mi hitünk, ez a hit ad 
értelmet életünknek és erősít bennünket a keresztény 
életünkben.

Áldott, szent ünnepet kívánok lelkipásztori szeretet-
tel: 

vitéz Ajtós József László
esperes, plébános
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Sajtóközlemény

Már nem kell
a Postára menni
illetékbélyegért  

A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal tájé-
koztatja Tisztelt Ügy-
feleit, hogy az egyes 
államigazgatási el-
járásokban (pl. fel-
lebbezés, egyes sza-
bálysértési, építési és 
építésfelügyeleti eljá-
rásokban) keletkező fi-
zetési kötelezettségek 
teljesítésére szolgáló 
illetékbélyeg, a Ma-
gyar Posta Zrt. fiókjain 
kívül, a megye mind a 
tíz járási hivatalában is 
megvásárolható.

Április 16-án, szerdán délután 17 órai kezdettel 
a lovasi református templomban Brassai Zoltán 
tanár, irodalomtörténész előadása Ady istenes 
költészetéről

Április 17-én, Nagycsütörtökön este 18 órakor 
Alsóörsön,

Április 18-én, Nagypénteken 17 órakor Lovason, 
18 órakor Alsóörsön tartunk istentiszteletet.

Április 20-én, Húsvét vasárnap Lovason 9,30 
órakor, Alsóörsön 11 órakor tartunk úrvacsorás, 
ünnepi istentiszteletet

Április 21-én, Húsvéthétfőn, Lovason 9,30 órakor, 
Alsóörsön 11 órakor Horváthy Petra VI. éves 

teológa, a Pápai Református Teológiai Akadémia 
ünnepi követe hirdeti Isten Igéjét.

Egy később egyeztetésre kerülő májusi vasárnap 
délelőtt Tőkés László, EP képviselő, református 
püspök urat láthatjuk vendégül Lovason!

Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk 
Testvéreinket, s különösképpen is református 
általános iskolán tanári közösségét és tanuló 
ifjúságát!

Minden Kedves Olvasónknak áldott Feltámadás 
ünnepet kívánunk!
 

A Református Gyülekezet Presbitériuma
és lelkipásztora

A Református Gyülekezet ünnepi alkalmai
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Lovasi Esték 2014

Legelőször Nováky 
Béla hidrológus mérnök, 
nyugalmazott egyete-
mi docens foglalta össze 
gondolatait a Kárpát-me-
dence vizeinek múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről. A 
víz éltető elem, tovább 
kibírjuk élelem, mint 
víz nélkül. Földünkön 
igen nagy mennyiség-
ben fordul elő, de a zöme 
emberi fogyasztásra al-
kalmatlan, a tengerek-
ben, óceánokban és a 
sarki jégben tömörül. A 
Kárpát-medence vízraj-
zi szempontból egy ki-
sebb önálló rendszer. A 
terület mélypontján he-
lyezkedik el országunk. 
A vízkészletünk egyik 
részről hatalmas, másik 
oldalról pedig szegényes-
nek mondható. Magyar-
ország területén óriási 
felszín alatti vízkészletek 

találhatók. Ezek jelentős 
része ráadásul termálvíz, 
melynek zömét fürdő-
zésre használjuk, egyes 
helyeken üvegházakat, 
illetve lakóépületeket is 
fűtenek vele. Ezen a terü-
leten messze nem hasz-
náljuk ki a lehetőségein-
ket. Mezőgazdászaink és 
vízügyi szakembereink 
évtizedek óta azt kérik: 
dolgozzanak ki a szak-
emberek egy olyan rend-
szer, amivel a területün-
kön tudjuk tartani és fel-
használhatjuk az orszá-
gunkon átfolyó vizeket. 
Az éghajlatváltozással 
arra kell számítanunk, 
hogy olyan kórokozók is 
megjelennek a mezőgaz-
daságban és a vizekben 
is, melyek korábban ná-
lunk nem, vagy csak rit-
kán fordultak elő. Ezek 
közé tartoznak a külön-

féle gombák, melyek mé-
reganyagok termelésére 
képesek. Nem halogat-
hatjuk tovább annak a 
koncepciónak a kidolgo-
zását, melynek magvaló-
sításával elérhető lenne, 
hogy a csökkentsük az 
árvízként lezúduló él-
tető anyag pusztítását, 
ne hagyjuk érintetlenül 
átfolyni a területünkön, 
hanem mind nagyobb 
részét tartsuk a határa-
inkon belül és ha már itt 
van, akkor hasznosítsuk. 
Ennek egyik módja pél-
dául az öntözéses mező-
gazdaság. Érdemes lenne 
feleleveníteni az ártéri 
gazdálkodás ősrégi fogá-
sait.

Ezután „Fenntartható 
vízgazdálkodás a min-
dennapi életben” címmel 
tartott előadást a falu-
ház nagytermében Or-
szágh József nyugalma-
zott egyetemi tanár. Az 
előadás azokat az olcsó, 
egyszerű, de igen hatá-
sos módszereket ismer-
tetette, amelyek segítsé-
gével egy falusi- vagy 
külvárosi család a vízhez 
és a szennyvízhez kö-
tött költségeit a nullára 
csökkentheti, miközben 
a környezetet nem szeny-
nyezi, hanem javítja. A 
kiváló szakembert leg-
először a komposztkazán 
kísérletekről beszélt - Két 
éve sokan érdeklődnek 
a komposztkazánról, 
ami egy nagyon ígéretes 
megoldás lehet a csalá-

di házak alapfűtésének a 
biztosítására. Sajnálatos 
módon, pontosan azok, 
akiknek ez lenne a mun-
kája, az akadémiai- és 
egyetemi- kutató labo-
ratóriumok, a tárgykör 
iránt az érdeklődés legki-
sebb jelét sem mutatják. 
Amennyiben ezen a téren 
valamilyen előrelépést 
kívánunk látni, illetve 
tenni, csak magunkra va-
gyunk utalva. Magyaror-
szágon néhány barkácso-
ló kísérletezett csak vele, 
nagyon változó, és közzé 
nem tett eredményekkel. 
Hála az internetnek ilyen 
elszigetelt kísérletek 
eredményeit az érdek-
lődők között viszonylag 
könnyű megosztani, csu-
pán egy ismeretségi kört 
kellene kialakítani, ami-
ben a tapasztalatcsere 
könnyen létrejöhet.

A háztartási haszno-
sítási szappanos vizek 
hasznosítására az alábbi 
tanácsokat adta a szak-
ember. 

-Az új felfogás szerint, 
nem a szennyvíztisztítás 
a cél, hanem a szennyvi-
zek 100 százalékos hasz-
nosítása. Amikor a csa-
lád vízöblítéses vécét már 
nem használ, a szürkevíz 
kezelésére és hasznosítá-
sára van több megoldás. 
Nyáron a házban keletke-
zett szürkevizet egy haj-
lékony tömlő segítségével 
a kerti növények tövébe 
lehet vezetni. Nyáron, 
illetve száraz időben ez 

Ki gondolná, hogy már tizenöt éve annak, hogy a 
faluház nagytermében a Lovasi Esték előadássorozat 
elindult. Idén a központi témát az éltető víz adta. Ke-
menes Dénes úr segítségével idén is több előadót, válto-
zatos előadásokat szerveztünk meg. 

Nováky Béla hidrológus mérnök
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egy nagyon értékes víz-
hozam lehet. A szappa-
nok, mosó-, mosogató-, 
takarító szerek túlnyomó 
többsége nem jelent ár-
talmat sem a növények-
re, sem a talajra, sem a 
földalatti vízkészletekre. 
A szürkevizet tárolni is 
lehet egy, a kertben ki-
alakított és fóliával bé-
lelt, nyitott medencében. 
Ott a zavaros víz a nap-
fény és a levegő hatására 
magától letisztul. Onnan 
is lehet a kertet öntözni. 
Évente a medencét ürí-
teni kell. A lerakodott 
iszapot a komposztba ke-
verjük. Télen a szürkevi-
zet egy egyszerű emész-
tőbe vezetjük, aminek a 
túlfolyója a szikkasztó-
ba, vagy egy földalatti 
szórócsőbe (magyarul 
„drén” cső) ömlik. 

Február közepén 
Vancsura Miklós címze-

tes egyetemi docens, a 
Magyar Fürdőszövetség 
ügyvezető elnöke, a Sár-
vári Gyógy- és Wellness 
Fürdő igazgatója „Ma-
gyarország gyógyvizei” 
címmel tartott előadást.  
Több mint 30 éve van 
ezen a pályán, közel 20 
évig a Hévizi Kórház és 
Gyógyfürdőt vezette, az 
elmúlt 5-6 évben minden 
jelentősebb fürdő fejlesz-
tési projektben részt vett, 
így teljes rálátása van a 
magyarországi fürdőfej-
lesztésekre. Neki köszön-
hető a Hévízi tó meg-
mentése, az ő javaslatára 
hagytak fel a bauxit bá-
nyászattal. Nem biztos, 
hogy mindenki tudja, 
hogy a világon a legtöbb 
gyógyvíz a Kárpát-me-
dencében található, ebből 
is a leginkább Magyar-
országon. Hazánkban az 
elmúlt években a fürdők-

re több mint 100 milliárd 
forintot költöttek, ezért 
azok szolgáltatásai szinte 
mindenütt nagyon magas 
színvonalat képviselnek. 
A fürdők árbevételéből 
éves szinten 17-18 milli-
árdnyi forint kerül vissza 
az állami költségvetésbe 
és jelentős pénzt fizet-
nek a fürdők helyi adók 
formájában az önkor-
mányzatoknak, emellett a 
hazai fürdőkben közvet-
len 7-8 ezer embert fog-
lalkoztatnak, közvetve 
pedig 20-25 ezer ember 
megélhetéséhez járulnak 
hozzá.

Vigyázzunk a víz-
készletünkre! Hívta fel 
a figyelmet GH Anon. A 
témával kapcsolatban bő-
vebb információt a www.
ghanon.hu weboldalon ol-

vashatnak az érdeklődők, 
illetve a rendszeres buda-
pesti előadásokon hall-
hatnak róla személyesen.

Csernai Balázs tapolcai 
plébános „A víz szerepe 
a Bibliában és a keresz-
ténységben” című elő-
adása zárta az idei Lova-
si Estéket. A rendezvény 
körüljárta, hogy mik azok 
a főbb események a Bib-
liában, ahol a víznek fon-
tos szerepe volt. Mindez 
megalapozta a víznek, 
mint szimbólumnak a 
szerepét a keresztény vi-
lágban. A vízhez való 
mai hozzáállásunkban 
is megtalálhatjuk azokat 
az elemeket, amelyeket a 
bibliai, illetve keresztény 
hagyományokból „örö-
költünk”. 

Szendi Péter

Vancsura Miklós címzetes egyetemi docens
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Jó időben, szabadban!

Ezen a tavaszon március idusa 
nem okozott akkora meglepe-
tést az időjárásban, mint tavaly. 
Menthetetlenül beköszöntött a 
tavasz!

A szép idő előcsalogatja a há-
zak, nyaralók, kertek tulajdo-
nosait. Megkezdődnek a tavaszi 
munkák, a nagytakarítás, kör-
nyezetünk szebbé tétele. Jólesik 
a mozgás, jól esik nézni szorgos-
kodásunk eredményét. De va-
jon mit érez az, aki a kellemes 
fáradtsággal izmaiban bemegy 
a házba, és azt tapasztalja, ille-
téktelen járt nála? A besurranó 
tolvaj! Jól esik és egészséges a 
napsütés melegét beengedni a 
házba, de a nyitott ajtó, ablak, 
kapu, csábítja a besurranó tol-
vajokat. 
Soha ne hagyjuk őrizetlenül a 
nyitott épületet! Hiszen még 
akkor is beléphet valaki és el-
emelheti a bejáratnál, az elő-
szobában hagyott táskát, érté-
ket, kocsi kulcsot, amikor benn 
tartózkodunk. A besurranó tol-
vaj óvatlanságunkból él. Ezért 
is mondhatom azt, hogy a jó 

időnek, a hétvégéknek mi rend-
őrök is örülünk, de… Nekünk 
ez azt is jelenti, hogy megélén-
kül a „vándor bűnelkövetők” 
tevékenysége. 
A bűnügyi statisztikákból, a fel-
derített bűncselekményekben 
folytatott kihallgatásokból kide-
rül, a mi elkövetőink nagyrészt az 
ország más tájairól érkeznek. Ma 
már nem gond néhány óra alatt 
több száz kilométerre elautózni, 
végigjárni egy-egy települést, 
vagy néhány utcát, és a könnyen 
szerzett zsákmánnyal pillanatok 
alatt felszívódni, eltűnni.
Annak megelőzésére, hogy bűn-
cselekmény áldozataivá váljanak, 
legfontosabb saját értékeik vé-
delme. Az óvatosságból sohasem 
elég! 

•	 Ne hagyják nyitva – rövid 
időre sem, egy pillanatra 
sem – lakásajtót, kertka-
put, ablakot, gépkocsit, ha 
elmennek otthonról!

•	 Zárják kulcsra az ingatla-
nok utcai és bejárati ajtóit 
akkor is, ha otthon tartóz-
kodnak, pihennek, kert-
ben, udvaron vannak!

•	 A személyes okmányaikat 
és pénztárcájukat, a táská-
kat ne tartsák jól látható és 
könnyen elérhető helyen 
sem a lakásban, sem gép-
kocsiban!

A tél után kimozdulnak a házalók 
is. Járják az utcákat, be-be kiabál-
va a portákra árujukat ajánlgatva. 
Az, hogy a gyakran értéktelen, 
rossz minőségű dolgokért magas 
árat kérnek, és a vásárlással csalás 
áldozataivá válhatnak, az egyik 

veszély. A másik, hogy feltérké-
pezik a terepet: ki lakik arrafelé, 
mikor tartózkodik otthon, milyen 
értékek találhatók a házban, a ház 
környékén. Beszélgetésbe ele-
gyednek a leendő áldozattal, ki-
kérdezik szokásairól, helyzetéről, 
gyakran a szomszédságról. Pár 
nap múlva egy másik, ismeretlen 
személy érkezik már „felkészül-
ve” arra, hogy tudatosan elterelve 
a figyelmet, egy jól bevált trükkel 
megszerezze a gyanútlan ember 
értékeit, pénzét.  

•	 Ne engedjen idegent a 
kertbe, a lakásba, házba!

•	 Ne mutassa meg akaratla-
nul sem, hogy honnan ve-
szi elő pénzét. Idegen je-
lenlétében ne menjen abba 
a helyiségbe, ahol a pénzét 
tartja!

•	 Ne hagyja egyedül az ide-
gent, idegeneket egy pilla-
natra sem az otthonában, 
ne engedje, hogy szétnéz-
zenek Önnél!

•	 Értékeit, pénzét ne tartsa 
egy helyen!

•	 Figyeljen a szomszédság-
ban szokatlan mozgásra!

•	 Ismeretlen, gyanús szemé-
lyek láttán azonnal értesít-
se a rendőrséget.

Közös érdekünk, hogy az itt ólál-
kodó, bűnelkövetési szándékkal 
érkezőket elriasszuk a környék-
ről. Ha pedig már megkárosítot-
tak valakit, minél előbb elfogjuk. 
Köszönjük együttműködésüket!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmád

Rendőrkapitányság


