
Lovasi Hírek
X. évfolyam. 5. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2014. május

TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi Európai Parlamenti Választással kapcsolatosan

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 
90/2014. (III. 10.) KE határozatával 
2014. május 25. napjára tűzte ki az 
Európai Parlament tagjainak 2014. évi 
választását.
Szavazni 2014. május 25-én 6 órától 
19 óráig lehet a lakóhely szerinti sza-
vazókörben.
A szavazókör címéről és a választás 
időpontjáról mindenki értesítőt kapott 
a Nemzeti Választási Irodától április 
7-ig. 
Az európai választásokon nyolcmil-
lió magyar szavazó dönthet arról, ki 
legyen a 2014-2019 közötti európai 

parlamenti ciklus 21 tagú magyar kül-
döttségének a tagja.
A szavazás napján lakóhelyétől távol 
tartózkodó választópolgár belföldön 
az általa megjelölt településen átje-
lentkezéssel, külföldön Magyaror-
szág külképviseletein adhatja le sza-
vazatát.
A külképviseleti névjegyzékbe való 
felvételt 2014. május 17-én 16 óráig, 
átjelentkezést 2014. május 23-án 16 
óráig lehet kérni a www.valasztas.
hu oldalon vagy levélben, illetve sze-
mélyesen a helyi választási irodától 
(8228. Lovas, Fő u. 8.)
A szavazólapon 8 jelölő szervezet 
listája szerepel. Szavazni érvényesen 
egy listára lehet.
 Az adott szavazóhelyiségben az a vá-
lasztópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben sze-
repel.
A szavazás megkezdése előtt a vá-
lasztópolgárnak igazolnia kell sze-
mélyazonosságát, valamint lakcímét 
vagy személyi azonosítóját (személy-
azonosító igazolvánnyal, vagy jogo-

sítvánnyal, vagy útlevéllel és ha van, 
lakcímigazolvánnyal).
Ezt követően a szavazólap átvételét a 
választópolgár a kinyomtatott szava-
zóköri névjegyzéken saját kezű aláírá-
sával igazolja.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke 
áll a választópolgár rendelkezésére. A 
szavazófülke igénybevétele lehetőség, 
nem kötelező.
A szavazólap kitöltését követően a vá-
lasztópolgár a szavazólapot boríték-
ba helyezheti és az urnába dobja. Ez 
ugyancsak nem kötelező, de a bizott-
ságoknak a borítékot át kell adniuk.
A szavazólap urnába történő helye-
zése előtt jelezni lehet a szavazólap 
kitöltésének rontását, a rontott szava-
zólapot a szavazatszámláló bizottság 
bevonja, és a rontott szavazólap he-
lyett új szavazólapot ad ki. Erre csak 
egyszer van lehetőség.

Báró Béla jegyző (HVI vezető)
megbízásából:

Vizeli Zoltánné
aljegyző

Pünkösdi díjugratás
A Lovas Egyesület Lovas  június 9-én rendezi hagyományos pünkösdi amatőr díjugrató és fogathajtó verse-
nyét, melyre szeretettel várunk minden lókedvelő érdeklődőt. 
A programot póni díjugratással kezdjük, majd a nagylovakkal indulók kezdő, és haladó kategóriában mérik össze 
tudásukat. Délután fogathajtással (akadályhajtás, majd vadászhajtás) folytatódik a nap, melyre elsősorban kettes és 
egyes fogatokat várunk, de bemutató jelleggel négyes fogatokat is szívesen látunk a pályán.
A korábbi évekkel ellentétben idén nem a lovasi verseny lett a környék szezonnyitó lovas eseménye, ugyanis május 
2-án megrendezésre került az első monostorapáti díjugrató és fogathajtó verseny, ahol a Lovas Egyesületből két fiaa-
tal díjugrató vett részt kiváló eredménnyel: Tóth Otília Macival a kezdő kategóriát, Sólyom Eszter Gittával pedig a 
haladó kategóriát nyerte. Természetesen a lovasi megmérettetésen is több versenyző képviseli majd egyesületünket. 
A nézőknek jó szórakozást, az indulóknak eredményes versenyzést kívánok!

Kis Áron
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Élő víz forrása
A Lovasi Esték legutolsó előadásán 
Csernai Balázs tapolcai plébános 
előadását hallhatták a jelenlévők a 
faluház nagytermében. A plébános úr, 
kérésemre összefoglalta gondolatait 
(Sz.P.)

A víz mindig csodálatos – akár a vég-
telen tengerre, egy folyóra vagy patak-
ra vagy pedig a közelünkben elterülő 
Balatonra gondolunk. Amikor a vizet 
csodáljuk, feltehetjük a kérdést, mi a 
víz titka, mi váltja ki tiszteletünket a 
víz iránt. Egészen egyszerűen a víz az 
az elem, amely egyszerre jelképezi és 
okozza az életet és a halált. A keresz-
tény szimbólumrendszerben is megta-
láljuk e kettősséget. Csodálkozzunk rá 
arra, hogyan olthatjuk testünk-lelkünk 
szomját e létfontosságú elemmel a 
Biblia tanítása szerint. 
Az első bibliai teremtéstörténet azzal 
kezdődik, hogy a víz elborít mindent. 
S ez a víz, a mindent elborító őstenger 
elsősorban az ember feje felett össze-
csapó hullámokra emlékeztet. Ez a víz 
erősebb az embernél, képes elsodorni, 
megsemmisíteni életterünket, életün-
ket. Amikor Isten teremt, akkor nem 
szünteti meg az őstengert, a káoszt, 
csak határt szab neki (vö. Ter 1,9). A 
víz továbbra is hatalmas, továbbra is 
félelmetes, de mér nem lépi át határait. 
Az ember tehát kap egy olyan terüle-
tet a földön, ahol az őstengertől biz-
tonságban élhet. Mai világunkban is 
számtalan kaotikus „tengerrel” talál-
kozunk. Az információk, a változások, 
az újdonságok tömege özönvízszerűen 
zúdulnak ránk, amely elől lehetetlen 
elmenekülni. Ha nem is lehetünk úrrá 

a káoszon, Isten segítségével megta-
lálhatjuk azt a helyet életünkben, ahol 
biztonságban élhetünk, ahol a kaotikus 
vizek nem fenyegetnek bennünket. 
A víz azonban nem csak akkor lehet 
ártalmas, amikor túl sok van belőle, 
hanem akkor is, amikor hiányzik. Az 
aszály, a szárazság ugyanúgy lehetet-
lenné teszi az életet, mint az árvizek. 
A Közel-Keleten – ahol a Biblia je-
lentős része íródott – sosem volt is-
meretlen a szárazság, s a szárazság 
miatt bekövetkező éhínség. Amikor 
pedig nincsen víz, amikor az ember 
szomjazik, elveszíti önuralmát, egy 
idő után már csak az életben maradás 
ösztöne hajtja. S ilyenkor, a szomjú-
ság megtapasztalásával felszínre tör-
nek mély vágyaink is. Rádöbbenünk, 
mennyi olyan dolog van, amit sze-
retnénk, ami hiányzik, s a hiányérzet 
letaglóz. Számos bibliai történet szól 
a szomjas emberről (vö. pl. Kiv 17,1-
7). Éppen a víz hiányának tapaszta-
lata világít rá arra, hogy van egy mé-
lyebb szomjúság is, az emberi lélek 
szomjúsága. Ezt pedig csak a béke, 
a harmónia, a megfelelő kapcsolatok 
tudják csillapítani és kielégíteni. Nem 
véletlen, hogy a Bibliában az Istennel 
való kapcsolat leírásában megjelenik 
a víz képe (vö. 1Kir 17; Jer 5,24-25). 
Életünk alapvető kapcsolata határoz-
za meg hétköznapjainkat, teljesít-
ményünket, s amikor ez a kapcsolat 
kárt szenved, megjelennek a szomjú-
ság majd a kiszáradás tünetei. S ezt 
a szomjúságot csak a Teremtő tudja 
csillapítani. 
A víz életet és halált kifejező volta je-
lenik meg a különböző vallások rituá-

lis fürdőiben is. Ezek hátterében min-
dig megtaláljuk az újrakezdés vágyát. 
Az eljátszott lehetőségekkel és az el-
hibázott lépések következményeivel 
szembesülve az emberben megszüle-
tik az újrakezdés, a megtisztulás vá-
gya. A kereszténységben az újrakez-
dés kiemelt helye a keresztség (ami 
eredetileg alámerítést jelent). Az első 
keresztények ugyanis úgy keresztel-
tek, hogy háromszor a víz alá merítet-
ték majd kiemelték a keresztelendőt 
a vízből. Az alámerítéskor az ember 
letette, lemosta korábbi életét, meg-
halt mindannak, ami rossz volt addigi 
életében; majd amikor kiemelték a 
vízből, egy új életet kapott ajándék-
ba – ami már nem a saját teljesít-
ményeitől függött, hanem Isten adta 
ajándékba. Ezzel az új élettel kapcso-
latban ígéri meg Jézus azoknak, akik 
benne hisznek az élő vizek forrását 
(vö. Jn 7,37-39). Jézus emlékeztet 
arra, hogy az élet forrása nem valahol 
kint a messzeségben, hanem emberi 
életünk középpontjában, a vele való 
kapcsolatban található meg. 
Amikor tehát rácsodálkozunk a vízre, 
mindig szembesülünk a víz hatalmá-
val, pusztító erejével, amelyek emlé-
keztetnek félelmeinkre, a bennünket 
körülvevő, sokszor talán nyakunkig 
érő káoszra. Ebben a káoszban adja 
meg Isten azt az életteret, ahol biz-
tonságban lehetünk. A víz emlékeztet 
szomjúságunkra, mély vágyainkra, 
amelyekre Istennél találunk csillapo-
dást, nála találjuk meg a teljességet. 
Mindezt jelképezi a keresztség, a 
Krisztusban kapott új élet ajándéka. 

Csernai Balázs
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Találkozásaim egy Szenttel
Isten kegyelméből oltár-
ra emeltek két főpásztort 
Rómában a Szent Péter téren, 
XXIII. János és II. János 
Pál pápákat, Ferenc Pápa 
Őszentsége celebrálásával.

A szenté avatást nézve nagyon 
sok gondolat jutott eszembe 
II. János Pál Őszentségével 
kapcsolatban. Elővettem em-
lékeimet és azokat a képeket 
is, melyek személyéhez köt-
nek. Mint evangélikus keresz-
tény hívő, először 2000-ben, a 
Szent Év alkalmával volt mó-
dom Rómába utazni, a Magyar 
Püspöki Konferencia meg-
hívásának eleget téve, mint 
huszár hagyományőrző, a 25 
évenkénti Szent Év alkalmával 
megrendezésre kerülő Magya-
rok Világzarándoklásán. Ró-
mában négy napot töltöttünk 
és az egymást követő napokon 
Róma négy különböző bazili-
kájában a Szentmise részesei 
lehettünk. A záró mise, a Szent 
Péter bazilikában volt, ezt II. 
János Pál Őszentsége celebrál-
ta, melynek keretében a Ma-
gyar Püspöki Konferencia tag-
jai egy haranggal ajándékozták 
meg a Pápa Őszentségét. A ha-
rang két oldalán Márton Zsolt 
huszár hagyományőrző bará-
tommal adtuk a díszőrséget. 
A misét követően a Szent Pé-
ter téren beszéltük meg ér-
zéseinket. A beszélgetésünk 
tagja volt Dr. Takács Nándor 
nyugalmazott fehérvári püs-
pök úr is, aki viseletünk láttán 
beszélni kezdett a huszárok 
és a pápaság történelmi kap-
csolatáról. Legkiemelkedőbb 
eseménynek azt tartotta, hogy 
1814. májusában Nepumuki 
Horváth János huszárkapitány 
és százada kísérte vissza II. Pi-
usz idős pápát franciaországi 
fogságából Rómába. Takács 
püspök úr jelenlétében elhatá-
roztuk, hogy 2004. évben Ly-
ontól-Rómáig fogunk lovagol-
ni ez esemény 190. évforduló-
ja tiszteletére, amelyet kézfo-
gásunkkal is megpecsételtünk.
Megkezdtük utunk szervezé-

sét. Igaz egy rákos daganattal 
is meg kellett közben és utun-
kon küzdenem, de sikerült. A 
két huszár hagyományőrző 
egyesület tagjai – a lorettói 
Esterházi-, és a veszprémi 
Sándor huszárok, közösen 
kezdték meg az előkészítést. 
Ma már úgy gondoljuk, hogy 
mindenki a segítségünkre volt 
itthon és külföldön egyaránt. 
Az előkészítés alkalmával 
másodszor találkozhattam II. 

János Pál Őszentségével 2004. 
májusában Rómában, a Szent 
Péter téren.
A történelmi utunkat 2004. 
május 1-én kezdtük négy- 
négy lóval. Zarándoklatunk 
Lyontól - Rómáig 35 napot 
vett igénybe, francia és olasz 
lovas barátaink segítségével. 
Eljött a nagy nap, hogy 190 év 
után belovagolhassunk a Szent 
Péter térre pápai jelenlétben. 
Ennek engedélyeztetése nem 
volt egyszerű feladat, de sike-
rült a hazai és külföldi diplo-
máciát, és ami a legfontosabb, 
a Svájci Gárda parancsnokát, 
Meder ezredes Urat közbenjáe-
rásra megnyerni.
2004. június 2-án a hívőkkel 
teli Szent Péter térre, hatalmas 
éljenzés közepette, hat huszár 
lovagolt be, valamint gya-
logosan, túránk nemzetközi 
támogatói, viseletben. II. Já-
nos Pál Őszentsége magyarul 
köszöntötte huszár küldöttsé-
günket, amelyről a Vatikáni 

Rádió magyar nyelvű stúdiója 
felvételt is készített. Nekem 
jutott az a megtiszteltetés, 
hogy ajándékunkat, a „kardját 
néző huszár” herendi szobrot 
átadjam Őszentségének. Tisz-
telegtem előtte, majd kesz-
tyűmet jobb kezemről levéve 
megérintettem, az akkor már 
nagyon beteg, II. János Pál 
pápa kezét. Amíg élek ezt az 
érzést soha nem fogom elfe-
lejteni.

Nem kellett sokáig várnom a 
következő találkozásra. 2004. 
augusztusában felkeresett Hit-
tig Gusztáv úr, - a IV. Károly 
Imaliga magyarországi világi 
elnöke - hogy legyek segítsé-
gére utolsó apostoli királyunk, 
Rómában, a Szent Péter téé-
ren történő boldoggá avatá-
sának szervezésében. Igent 
mondtam. Ismét Róma. Szer-
dai napon a pápai audencián 
találkoztunk II. János Pál 
Őszentségével, a Szent Péter 
téren. A program szervezésé-
ben és az engedélyeztetésben 
ismét nagy segítségünkre volt 
a Svájci Gárda parancsnoka, 
Meder ezredes úr, barátunk.
Megkezdődtek az előkészülek-
tek. Pármába utaztunk, hogy 
hat koromfekete Bardgiano 
olasz mént belovagoljunk. A 
boldoggá avatás szertartásán 
2004. október 3-án hat cso-
dálatos mén, huszár felszere-
léssel, huszárokkal a hátukon, 
gyalog huszárok kíséretével 

jelent meg. Gyönyörű élmény 
volt az Angyalvártól a Szent 
Péter térig tartó lovaglás, 
ahol ismét elsőként kaphattuk 
Őszentsége áldását.
A szentmisét követően a ki-
rályi ház állófogadása a vati-
káni kongresszusi palotában 
volt, ahol a IV. Károly Imaliga 
magyarországi elnöke jelenlé-
tünkben adta át küldöttségünk 
ajándékát, az erre az alkalomra 
készült herendi porcelán tálat 
II. János Pál Őszentségének. 
Ekkor találkoztam vele szemé-
lyesen utoljára. 
Házam, házunk szenttel is gya-
rapodott. Isten kegyelméből, 
mások és magunk szeretetéből 
egy ember, emberi méltósága 
helyére került. Sokszor elgon-
dolkodom szentünk életéről 
sorsáról, hiszen életét gondol-
kodását az Istenének szerete-
tében, Isten áldásával és béké-
jében élhette meg, mely a mai 
napig nagy hatással van gon-
dolkodásomra és környeze-
temre. Ő is tudta, hogy a világ 
csak egyetlen módon élhető, 
melynek alapja az a legkisebb 
közösség, melyet családnak 
hívunk. Ő ezért mindent meg-
tett, hiszen a II. zsinat lezárá-
sával elődje akaratát is teljesí-
tette, melyben ablakot nyitott 
az egyháza falán, a fényt be-
fogadva, mely az Istent hívők 
háza és családja is egyben. 
Remélem és hiszem, hogy a 
közvetlen környezetemben 
élők is megértik elszántságát, 
az Istent szeretők közösségé-
ben, akik nem csupán mond-
ják, de hiszik is Isten hitét. 
Ezért is ellene vagyok mind 
annak a folyamatnak, mely-
ben a szeretet, a hit és a re-
mény csupán szlogen, pedig 
kapcsolatainkban, egymás és 
Isten megbocsájtására nagyon 
nagy szükségük lenne. Esküm 
a három újunk feltartásával  - 
ahogyan Svájci Gárda esküjén 
is láthattam – „ az Atya , a Fiú, 
és a Szent lélek nevében” – 
Ámen!

Abonyi Gábor
„Erős vár a mi Istenünk!”
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Az elmúlt egy évben is 
igyekeztünk aktív klubéletet 
élni, rendszeresen megtar-
tottuk összejöveteleinket, 
részt vettünk a falunk külön-
böző rendezvényein vagy se-
gítettük azok lebonyolítását.

Ez év tavaszán, vállalásunk-

nak megfelelően elvégeztük 
a közmunkásokkal együtt-
működve a közterületekre, az 
Önkormányzat által vásárolt 
virágok kiültetését.

Hagyományos, éves ki-
rándulásunkat ez évben is 
megszerveztük. Úti célunk 
a fertődi Eszterházy Kastély 
meglátogatása volt. Idegenve-
zető kalauzolásával tekintet-
tük meg a kastély látogatható, 
felújított szárnyait, termeit, 

valamint a kastélyparkot. Úgy 
az épület, mint a park, lenyű-
göző látványt nyújtott. Utunk 
során rövid látogatást és sétát 
tettünk a szomszédos Ausztria, 
Panhagen település központjá-
ban is. Azt tapasztaltuk, hogy 
még mindig mennyire hagyo-

mánytisztelők a szomszédaink, 
a május hagyományait illetően 
(májusfák, cégérek, különféle 
tavaszi díszek kihelyezése a 
lakóházakra, közterületekre).

A napot haza utunk során 
együtt elköltött, hangulatos 
vacsorával zártuk. Ezt a ha-
gyományt a következő évek-
ben is folytatni szeretnénk.

Dienes Károly
klubvezető

Május elsején egyesületünk a közösségi téren szervezett családi 
programot. Volt játszóház, kemencés finomságok (kolbász és 
csülök), Magdi néni pogácsája, Tóthné Mari finom babgulyása, 
majd retro diszkó. A program 14 órakor kezdődött és az időnként 
előforduló rövid záporok ellenére nagyon jó hangulatban telt a 
délután/este. Köszönet a szervezőknek, a segítőknek, Sárdi 
Máténak és “csapatának”, az Önkormányzatnak és Mindenkinek, 
aki jelenlétével és jó étvágyával támogatta rendezvényünket!! 
Örülünk, hogy vidámságot, jókedvet csempészhettünk a néha 
szürke hétköznapokba.

Hull Zita
Lovas Jövőjéért Egyesület

Májusi zsongás „Malomvölgy”
nyugdíjasklub életéből...

Húsvéti játszóház
Április 19-én délelőtt húsvéti játszóházat szervezett a Lovas 
Jövőjéért Egyesület. Külön köszönet Baloghné Torma Verának 
a rendkívül kreatív asztali- és ajtódíszek alkotóelemeinek 
összeállításáért, kitalálásáért és a helyszínen való aktív részvételért, 
segítségért. Köszönetemet szeretném kifejezni Fehér Marcellnek, 
aki egy nyúlanyót és öt pihe-puha bundájú nyuszikölyköt hozott 
a játszóházba a gyerekek és a szülők nagy örömére. Kránitzné Eri -
ka, Hudanikné Erzsike, Hudanik Kitti és Linda, valamint barátaik is 
rengeteget segítettek a rendezvény lebonyolításában. Bácsi Zita 
csodálatos kerámia és festett/karcolt húsvéti tojásainak kiállítását 
Tóthné Marika néni vállalta magára, ezzel színesítve és emelve a 
rendezvény szín-
vonalát - köszö-
nöm mind-
kettőjüknek. A 
húsvéti csokito-
jás keresés is sok 
résztvevőt von-
zott; nagy volt a 
boldogság és a 
sikerélmény. 

Hull Zita
Lovas Jövőjéért 

Egyesület


