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Szemétgyűjtési akció
Lovason

F E L H Í VÁ S
Ha Ö� n is fontosnak érzi 

Lovas és annak természeti 
környezetének tisztaságát 
és zavarja a mindenütt fel-
bukkanó műanyag, fém, épí�-
tési és háztartási hulladék, 
csatlakozzon a Lovas Kikötő 
szemétgyűjtési akciójához 
2019. április 27-én, szomba-
ton délelőtt, 9.00-tól néhány 
órára. Célterületek a Malom-
völgy első szakasza és az 
Ö� reghegy Csárda út melletti 
területek.

Várjuk 2-3 csoportveze-
tő jelentkezését, kicsiket és 
nagyokat egyaránt a sze-
métszedésre. Zsákokat biz-
tosí�tunk, kesztyűt, kérjük 
hozzon magával és jöjjön 
zárt cipőben. Gyülekező 
adott napon 8.30-tól a Lovas 

Kikötőben. További rész-
letek vagy időjárás okozta 
programváltozás a www.
lovaskikoto.hu oldalon talál-
ható.

Jelentkezni személyesen 
lehet, hétvégéken a Lovas 
Kikötőben, vagy a 06 30 235 
5490 telefonszámon vagy 
sms-sel, vagy a lovaskikoto@
gmail.com cí�mre küldött le-
véllel.

Köszönjük, hogy számí�t-
hatunk Ö� nre!

Csomai Lóránt
és a Lovas Kikötő csapata

Lovasi Község Önkormányzata és az Alsóörsi Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói kellemes Húsvéti 
ünnepeket kívánnak Lovas állandó lakosainak és 
nyaralótulajdonosainak! 

Magas rangú állami kitüntetést
kapott Hebling Zsolt Alsóörs

község polgármestere
Pintér Sándor belügymi-

niszter állami elismerést, 
kitüntetést adott át a Bala-
ton-felvidék több közéleti 
személyiségének a tárcánál 
rendezett ünnepségen, ahol 
Kontrát Károly államtitkár, 
országgyűlési képviselő 
mondta el ünnepi gondola-
tait. 

Á� der János, Magyarország 
köztársasági elnöke, Pin-
tér Sándor belügyminiszter 
előterjesztésére, nemzeti 
ünnepünk, március 15-e al-
kalmából, a Magyar Árany 
É� rdemkereszt polgári tago-
zatát adományozta Hebling 
Zsolt, Álsóörs község polgár-
mesterének, a település fej-
lesztése érdekében végzett 
példaértékű vezetői és kö-
zösségépí�tő munkája elisme-
réséül. – Nagyon nagy meg-
tiszteltetésnek tartom ezt a 
kitüntetést, amely Alsóörsnek 
az érdeme. Nagyon hálás va-
gyok a jó Istennek, hogy a köz-
életben gazdag és tartalmas 
években én is részt vehettem. 
Úgy gondolom, hogy ez egy 
közös siker, és ebben minden-
ki benne van, aki bármivel is 
hozzájárult a településünk fej-
lődése érdekében. Szeretném 
kiemelni, Dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselőnk-
nek a szerepét, hiszen napi 
kapcsolatban vagyunk egy-
mással, amely ugyancsak hoz-
zájárult ehhez az elismerés-
hez. Ugyanakkor köszönettel 
tartozom még a családomnak, 
a képviselő-testület tagjainak, 
az intézmények, egyházak és 
civil szervezetek vezetőinek, 
munkatársaimnak, vállalko-
zó partnereinknek, Alsóörs 
állandó lakosainak és nyara-
lótulajdonosainak – kezdte 
a beszélgetést Hebling Zsolt 

polgármester, aki közel két 
évtizede látja el a polgármes-
teri tisztséget Álsóörsön. 

Áz önkormányzat mindig is 
fontosnak tartotta a partner-
ség jegyében, hogy a helyi la-
kosok, nyaralótulajdonosok, a 
településre látogató emberek 
mit szeretnének. Beszélge-
tésünk során kiemelte a jó 
testvértelepülési kapcsolato-
kat, az elmúlt évek, évtizedek 
jelentős fejlesztéseit, a rászo-
rulókon való segí�tséget, az 
intézmények működtetését, a 
közbiztonság és köznyugalom 
fontosságát. 

Nagyon sokan gratuláltak a 
kitüntetés után Hebling Zsolt 
polgármesternek, aki min-
denkinek azt mondta, hogy 
az elismerés a közös erőfe-
szí�tések eredménye. Mindig 
is a közösség erejében hitt, 
a csapatmunkában, szerinte 
csak í�gy lehet egy települést 
jól irányí�tani. Mint mondja, 
feladat van bőven a jövőt ille-
tően, rengeteg tervük, elkép-
zelésük van, és nem tagadja, 
hogy ez a magas rangú állami 
kitüntetés újabb lendületet, 
erőt ad a munkájához. 

Szendi Péter

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk 
egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át 
pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület – 
Adószám: 19384878-1-19
Nagy Gyula Művészeti 
Alapítvány – Adószám: 
19380575-2-19 
Lovas Egyesület – Adószám: 
18933967-1-19

Lovasi Polgárőr Egyesület - 
Adószám: 18936757-1-19
Magyar Katolikus Egyház - 
Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház 
- Technikai száma: 0066 
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Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról,
a tűzgyújtás szabályairól

Á tűzgyújtási tilalommal 
kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalók, továbbá az erdőterü-
leten és a szabadban történő 
tűzgyújtás szabályai az aláb-
biakban olvashatóak.

Tűzesetek szabad területen 
történő bekövetkezésének 
nagyobb kockázata esetén az 
erdőgazdálkodásért felelős 
miniszter fokozott tűzveszély 
időszakát (tűzgyújtási tilal-
mat) állapí�that meg, és hirdet-
het ki, egyeztetve a katasztró-
favédelem központi szervével 
(BM ÖKF). Tűzgyújtási tilalom 
(fokozott tűzveszély) idején ti-
los tüzet gyújtani az erdőterü-
leteken, valamint a fásí�tások-
ban és az ezek 200 méteres 
körzetén belül lévő külterületi 
ingatlanokon. Ide értendők a 
felsorolt területeken található 
tűzrakó helyek, a vasút és köz-
út menti fásí�tások, de tilos a 
parlag- és gazégetés is.

Á tűzgyújtási tilalom (fo-
kozott tűzveszély) megálla-
pí�tása és visszavonása függ a 
meteorológiai körülmények-
től, az erdőben található élő 
és holt biomassza szárazsá-
gától és a keletkezett tüzek 
gyakoriságától. Á tűzgyújtási 
tilalomról (fokozott tűzve-
szélyről) a Nemzeti É� lelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal 
Érdészeti Igazgatóság (NÉ� BIH 
ÉI) közleményt küld az érin-
tett szervezeteknek, orszá-
gos közszolgálati médiának, 
és hivatalos honlapján www.
erdotuz.hu közzéteszi a tűz-
gyújtási tilalomról (fokozott 
tűzveszélyről) szóló térképet. 
Áz aktuális tűzgyújtási tila-
lomról (fokozott tűzveszély-

ről) a NÉ� BIH ÉI hivatalos hon-
lapja mellett tájékozódhat a 
www.erdotuz.hu weboldalon, 
az onnan is elérhető további 
szakmai honlapokon, amelyek 
számos egyéb hasznos infor-
mációval szolgálnak a szabad 
területen történő tűzgyújtásö-
ról. Kiemelt helyen teszi közzé 
a hí�rt a katasztrófavédelem 
honlapján is: www.
katasztrofavedelem.hu.

Á tűzgyújtási tilalom (fo-
kozott tűzveszély időszaka) 
megállapí�tására vonatko-
zó körülményeket a NÉ� BIH 
ÉI minden nap értékeli, és 
egyeztetve a BM ÖKF-fel dönt 
arról, hogy a következő napon 
szükséges-e tűzgyújtási tila-
lom kihirdetése, vagy nem. Á 
tűzgyújtási tilalom (fokozott 
tűzveszély) a közzétételtől 
a visszavonásig (a helyzet-
ben bekövetkezett változás 
kihirdetéséig) él. Áz emlí�tett 
honlapokon napi frissí�téssel 
megtekinthető, hogy van-e 
érvényben tűzgyújtási tilalom 
(megállapí�tott fokozott tűzve-
szély). Á lakosság a lakóhelye 
környékén lévő erdőterüle-
tekről a NÉ� BIH ÉI által készí�-
tett interaktí�v erdőtérképen 
találhat további információt.

Erdők tűzvédelme
Magyarországon két foko-

zottan erdőtűzveszélyes idő-
szakot különí�thetünk el. Áz 
egyik kora tavasszal, hóolva-
dás után közvetlenül, amikor 
a kizöldülés előtt elsősorban 
rét és tarlóégetések következ-
tében gyullad meg az erdő, 
általában lombos erdőtele-
pí�tésekben és felújí�tásokban 

okozva igen jelentős károkat.
Á második veszélyeztetett 

időszak a nyári hónapokra 
esik, amikor a hosszabb csa-
padékmentes, forró időjárá-
si viszonyok következtében 
az erdei avar és tűlevélréteg 
teljesen kiszárad. Ézek az er-
dőtüzek elsősorban eldobott 
cigarettacsikkek és a tűzgyúj-
tási tilalom (fokozott tűzve-
szély) kihirdetése ellenére 
meggyújtott tábortüzek, nyári 
gazégetések következtében 
keletkeznek, elsősorban erdei 
és fekete fenyves, valamint 
idősebb lombos állományok-
ban.

Á Magyarországi erdőtüzek 
99 százaléka(!) emberi gon-
datlanság vagy szándékosság 
miatt keletkezik.Á klí�mavál-
tozás következtében, a koráb-
binál forróbb nyarakon nem 
a tüzek száma nőhet meg je-
lentősen, hanem a terjedési 
sebessége és intenzitása. I�gy 
esetenként jóval nehezebb az 
erdőtüzeket eloltani, és jóval 
nagyobb területeket érinthet-
nek, mint korábban. Áz előb-
biek alapján látható, hogy az 
erdők tűz elleni védelmének 
kiemelten fontos szerepe van 
mind az erdőgazdálkodás, 
mind a tűzvédelem oldaláról.

Áz erdőgazdálkodók a park-
erdők területén turisztikai 
célból állandó és biztonságos 
tűzrakó helyet kötelesek ki-
alakí�tani. Á kijelölt tűzrakó 
helyet az erdőgazdálkodó kö-
telessége karbantartani és ar-
ról is gondoskodnia kell, hogy 
az erdőtűz elleni védelemmel 
kapcsolatos feltételek biztosí�-
tottak legyenek.

Á kialakí�tott tűzrakó helyen 
az alábbi szabályok betartá-
sával bárki rakhat tüzet, de 
számos fontos szempontot 
figyelembe kell venni. Á tűz 
meggyújtása előtt a tűzrakó 
hely környékét meg kell tisztí�-
tani a tűz terjedését elősegí�tő 
anyagoktól, levelektől, faágak-
tól. Soha nem szabad felügye-
let nélkül hagyni az égő tüzet, 
a még ki nem hűlt parazsat, 
hamut. Fel kell készülni a tűz 
eloltására, ha feltámadna a 
szél, gondoskodni kell arról, 
hogy készenlétben legyen a 
tűz oltására alkalmas anyag, 
eszköz (pl. ví�z, homok, lapát). 
Áhogy a tűzre nincs szükség, 
azt gondosan el kell oltani és 
meg kell győződni arról, hogy 
valóban elaludt, a hamura tá-
vozás előtt lehetőleg földet 
kell szórni.

Áz erdőgazdálkodási tevé-
kenységhez kapcsolódó ége-
tésre csak az erdőgazdálko-
dó vagy az erdő tulajdonosa 
í�rásbeli engedélye birtoká-
ban lévő személy jogosult. 
Nagyon fontos tudni, hogy 
az erdőgazdálkodási tevé-
kenység keretében végzett 
égetés alkalomszerű tűzve-
szélyes tevékenységnek mi-
nősül, amelyet a tevékenység 
megkezdése előtt az illetékes 
katasztrófavédelmi igazgató-
sághoz be kell jelenteni. Vé-
dett természeti területen lévő 
erdőben, a kijelölt és a kiépí�-
tett tűzrakó hely kivételével, 
tűz gyújtásához a természet-
védelmi hatóság engedélye is 
szükséges.

Forrás:
www.katasztrofavedelem.hu
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Tisztelt Olvasók, kedves betegeink!

Ú� jra itt a tavasz, a már 
szokásosnak mondható 
problémákkal együtt. É� pp-
hogy túl vagyunk az influ-
enzajárványon, sokan ismét 
náthásak kezdenek lenni, 
hiszen itt az allergia szezon, 
a korán virágzó fák, a mo-
gyoró már szórja a virág-
port, de hamarosan jönnek  
a füvek és egyéb virágok is. 
Áz esetek többségében nem 

tudjuk elkerülni a tünete-
ket kiváltó virágport, í�gy 
gyógyszeres kezelés szük-
séges. Több gyógyszer kap-
ható már vény nélkül is, de 
ilyen panaszokkal fordul-
junk orvoshoz!

Áz új tavasz régi veszé-
lyeket is hoz, az ébredező 
kullancsok megjelenésével. 
Tudjuk, hogy a kullancsok 
által terjesztett két legve-

szélyesebb betegség az agy-
hártya-agyvelőgyulladás és 
a Lyme kór. Áz agyhártya-
gyulladás nem gyógyí�tható, 
de védőoltással megelőzhe-
tő, a Lyme-kór ellen nincs 
védőoltás, de gyógyí�tható. 
Mindkét esetben legjobb, ha 
kerüljük a velük való érint-
kezést, í�gy, ha már akár csak 
a kertbe megyünk is, hasz-
náljunk kullancsriasztó ke-
nőcsöt, vagy spray-t! Á kul-
lancsnak nincs természetes 
ellensége, permetezni nem 
szabad, ez oda vezetett, 
hogy nagyon elszaporodott, 
bármely növényzeten meg-
található.

Ha mégis sikerül bőrünk-
be akadt kullancsot talál-
ni, azt a legegyszerűbben 
és a leggyorsabban el kell 
távolí�tani, csipesszel vagy 
körömmel, nem szabad te-
kergetni, vajjal, olajjal le-
cseppenteni!

Áz eltávolí�tás után eset-
leg bennmaradó csáprágó 
már nem fertőz, attól nem 
kell félni, kis idő múlva, 
mint egy szálka kiesik. Á 
csí�pés helyét két hétig meg 
kell figyelni, s ha a normá-
lis 1-2 cm-es bőrpí�r nem 
múlik el, vagy nőni kezd, 
azonnal forduljunk orvos-
hoz! Úgyaní�gy tegyünk, ha 
ez alatt az idő alatt hirtelen 
felszökő magas láz, erős fej-
fájás kezdődik.

Még egy fontos dolog: aki 
meghí�vót kapott a Minisz-
tériumtól a vastagbélrák 
szűrésre, használja ki a le-
hetőséget, jelentkezzen a 
rendelőben a vizsgálati fel-
szerelésért, előzzük meg a 
nagyobb bajt!

Szép tavaszt kí�vánok:

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos
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Akarsz örökké élni?
Áz első világháború 

egyik legvéresebb csatá-
ja Verdun-nél zajlott le. 
Á németek bekerí�tették, 
elzárták útjait, mégsem 
tudták elfoglalni, mert tit-
kos, földalatti összekötte-
tése volt az anyaországgal, 
Franciaországgal. 

Isten ilyen titkos ösz-
szeköttetésnek szánta az 
Öltáriszentséget, ami nem 
más, mint Jézus Krisztus 
valóságos teste és való-
ságos vére, a kenyér és a 
bor szí�ne alatt. Láthatat-
lan, de erős szálak. Áz Is-
ten már eleve örök életre 
teremtette az embert. Á 
bűnnel eljátszottuk a nagy 
lehetőséget, s belépett az 
emberiség történetébe a 
halál. – Jézus feltámadása 
biztosí�ték a mi föltámadá-
sunkhoz. Á felsoroltakon 
kí�vül azonban, ott találjuk 
a szentségeket. Á kereszt-
ég, az első és legszüksége-
sebb szentség, mely által 
Isten gyermekei lehetünk. 
Á bérmálás szentségében 
megkapjuk bőségesen a 
Szentlélek erejét, az Öltá-
riszentségben táplálékot 
kapunk, amely az örök 
életre növel bennünket. 
Ha a bűn hatalmába kerí�t, 
a bűnbánat szentsége által 
van megbocsátás. Ha be-
tegség keresztje nehezedik 
vállainkra és viaskodunk a 
próbatétellel, segí�tséget 
kapunk a szentkenet által. 
Á házasság szentségében 
társra találunk, hogy ne 
legyünk egyedül és hogy 
legyenek olyanok, akik 
mindezeket a szentségeket 
kiszolgáltatják nekünk, az 
egyházi rend által vannak 
papjaink, püspökeink.

De megkérdezhetnénk, 
hogyan segí�t az örök élet-
hez az eukarisztikus la-
komán, a szentmisén való 
részvételünk? – Á segí�tő, 
irgalmas, szerető Isten 
ajándéka az Öltáriszentség 
kenyere. - Ámint kenyeret 
kell ennünk, ha azt akar-
juk, hogy földi életünk le-
gyen, mennyei kenyeret is 
kell ennünk, ha azt akar-

juk, hogy örök életünk le-
gyen. 

Isten, a mi mennyei 
Átyánk, „Fiát adta, hogy 
mindaz, aki hisz benne, el 
ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (Jn3,15). Mit 
kell elhinnünk Jézusnak? – 
Á fentiek vonatkozásában 
nyilván legelőször azt, 
amit Kafarnaumban mon-
dott a csodálatos kenyér-
szaporí�tást követő nap:

-É� n vagyok az élet kenye-
re. Átyáitok mannát ettek 
a pusztában, mégis meg-
haltak. Éz a mennyből alá-
szállott kenyér, hogy aki 
ebből eszik, nem hal meg. 
É� n vagyok a mennyből alá-
szállott élő kenyér. Áki e 
kenyérből eszik, örökké él” 
(Jn.6,48-51).

Égy hasonlat szerint: 
amint a nagyí�tó egyet-
len pontba gyűjti össze a 
nap sugarait, úgy egyesí�ti 
az Öltáriszentség Krisz-
tus életét. „ valahányszor 
ugyanis e kenyeret eszitek 
és e kehelyből isztok, az Ú� r 
halálát hirdetitek, amí�g el 
nem jön „ (1Kor 11,26).

Á nagymamával elment 
a templomba a kis öt éves 
unokája is. Á pap éppen a 
fenti szöveget olvasta fel 
a szentmisében. Á� ldozás-
kor előre mentek, s a nagy-
mama megáldozott. Kis 
unokája látta, hogy szájá-
ba tettek valamit. – haza-
fele menet megkérdezte: 
- Nagymami, mit ettél a 
templomban? – Á jó Isten 
kenyerét. – De jó! Ákkor te 
nem fogsz meghalni soha. 

I�gy van, pontosan í�gy 
van! – Éz a kisgyermek fel-
fogta azt a titkot, amelyen 
a felnőttek fennakadnak, 
vagy éppen elvetnek, mint 
lehetetlent. 

Jézus szavai szerint nem 
a földi élet befejezése szá-
mí�t halálnak, hanem a kár-
hozat. Égy olyan ember 
azonban, aki hittel veszi 
magához gyakran Jézus 
testét, az Öltáriszentség-
ben az nem kárhozhat el!

Á gyakori szentáldozás-
nak, miközben záloga a mi 

boldog feltámadásunknak, 
van sok e világi hatása is. 
Ézek a következők: 

a.  Krisztus a legben-
sőségesebben egye-
sül velünk. (s közben 
mindazok, akik ezt a 
Kenyeret veszik ma-
gukhoz, Krisztusnak 
ugyanazon testét ve-
szik, egymás között 
is egyek lesznek; há-
zastársak, testvérek, s 
egyszer majd a külön-
böző vallású kereszté-
nyek is!)

b.  Növeli bennünk az is-
teni életben való ré-
szesedét (növekszik 
bennünk a megszente-
lő kegyelem, és segí�tő 
kegyelmet kapunk).

c.  Érősí�ti bennünk a jóra 
való készséget

d.  Csökkenti bennünk a 
rosszra való hajlamot.

S mennyire szüksége 
van minderre manapság 
az emberiségnek! Él lehet 
képzelni, hogy valaki hi-
szi az Istent és szereti, de 
amikor ő egyszülött Fiát 
nekünk adja, akkor mi ezt 
mondjuk: „Köszönöm, nem 
kérem”?

Ámint látjuk elengedhe-
tetlen szükség számunkra 
a gyakori szentáldozáshoz 
való járulás, mely által Is-
ten szebbé, elviselhetőbbé, 
boldogabbá teszi emberi 
életünket. 

Vannak sokan, akik bo-
csánatos (kisebb) bűneik-
re hivatkozva maradnak 
távol Isten terí�tett aszta-
lától. Éz nagyon helytelen, 
hiszen az Öltáriszentség 
egyik hatása éppen az, 
hogy eltörli a bocsánatos 
bűnöket. Természetesen 
itt áll a tétel: „bánat nél-
kül nincs bocsánat”, tehát 
komolyan fel kell hasz-
nálnunk a szentmise ele-
jén a bűnbánati részt, és 
nem lehet csupán forma-
ság imádságunk „Gyónom 
a mindenható Istennek…
én vétkem, én vétkem, én 
igen nagy vétkem.” (ÖRDÖ 
MISSÁÉ 50.Ö.).

Mit nem adnának az 

emberek, ha volna olyan 
gyógyszer, mely a rákot 
gyógyí�taná!! – De örülné-
nek annak az orvosságnak 
is, amely megakadályozná 
a halált. – Nos, itt van egy 
gyógyszer, egy természet-
feletti orvosság és érdekes 
módon, nem kell az embe-
reknek, legalábbis nagyon 
sok embernek nem kell, és 
ami fájó, nagyon sok meg-
kereszteltnek és azon be-
lül nagyon sok katolikus 
kereszténynek nem. Szo-
morú ez, de jó lenne vál-
toztatni rajta! 

Nem tud az ember másra 
gondolni csak arra, hogy 
nem hajlandók cserébe 
vállalni a bűn elleni har-
cot. Pedig ez nagyon fon-
tos lenne, mert itt a földön 
minden rossz és minden 
szenvedés a bűn következ-
ménye; azaz a bűnöktől 
szenved az emberiség. Áz 
Öltáriszentség a boldog-
ságunk és az örök életünk 
záloga, biztosí�téka.

Jézus Krisztus, ami örök 
életünknek szerzője, szen-
vedése és keserves kí�nha-
lála által meghozta szá-
munkra a bűnbocsánatot 
és az Átyával való kien-
gesztelődést. Megnyitotta 
számunkra az örök életre 
vezető kaput. Itt maradt 
közöttünk az Öltáriszent-
ségben, hogy erősí�tőnk 
és útravalónk legyen, a 
föltámadáshoz és az örök 
élethez vezető utunkon. Ö�  
áldja meg nagyböjti emlé-
kezésünket és készülődé-
sünket a föltámadás szent 
titkának megünneplésé-
ben.

Minden keresztény test-
véremnek sok áldást, ke-
gyelmet és az örök életben 
való hit örömteli érzését 
kí�vánom.

2019. Nagyböjtje
Készülődés az 52.Nem-

zetközi Éucharisztikus 
Kongresszus Budapest, 
2020. szeptember 13-20.

vitéz Ajtós József László
prépost, kerületi esperes,

plébános
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A nagyheti szertartások rendje
Virágvasárnap: 
Csopak: Barkaszentelés, Passió - amit a Paloznaki Kórus fog 
énekelni - és ünnepi szentmise 9.30 órakor
Nagyszerda:
Paloznak: a hagyományossá vált szentmise, szentgyónással 
és szentáldozással a plébániai képviselőtestületi tagoknak és 
mindenki számára. Szentgyónás du.17.00 órától a sekrestyében 
A szentmise este 18.00 órakor kezdődik.
Nagycsütörtök: az Oltáriszentség és az Egyházi Rend szentsége 
alapításának emlékünnepe.
Csopak: szentmise este 18.00 órakor, ezt követően egy órás 
virrasztás.
Nagypéntek: URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLÁNAK 
EMLÉKÜNNEPE
Paloznak: 15.00 órakor keresztúti ájtatosság a négy falut 
magába foglaló ifjúság és felnőttek számára, a paloznaki 
kálvária dombon. Azok részére, aki nem tudnak részt venni 
a paloznaki kálváriajáráson a saját templomaikban lesz 
keresztúti ájtatosság.
Csopak: 18.00 órakor nagypénteki szertartások. 19.00 órától 
szentségimádási óra, a szentsírnál
Nagyszombat:
Paloznak: 17.00. órakor nagyszombati szertartások, feltámadási 

szentmise és feltámadási körmenet. A körmenet a faluban, az 
úgynevezett „ nagy körmeneti útvonalon „ lesz, természetesen 
az időjárás függvényében.
Húsvétvasárnap: URUNK  FELTÁMADÁSÁNAK  ÜNNEPE
Csopak: 8.30 órakor feltámadási, húsvéti, ünnepi szentmise
Felsőörs:10.30 órakor feltámadási, húsvéti, ünnepi szentmise
Húsvéthétfő:
Csopak: 8.30 órakor szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor szentmise
Lovas: 17.00 órakor szentmise
Paloznak: 18.00 órakor szentmise
Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartásokra, 
főleg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási körmenetre. 
Valljuk meg bátran mindnyájan, a feltámadt Jézus Krisztusba 
vetett hitünket!

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK PALOZNAK, 
CSOPAK, LOVAS, ÉS FELSŐÖRS, KÖZSÉGEKBEN ÉLŐ MINDEN 

FELEBARÁTUNKNAK ÉS TESTVÉRÜNKNEK
A JÉZUS KRISZTUSBAN!

Vitéz Ajtós József László
 prépost, kerületi esperes, plébános

Húsvét a temetőben
„Asszony, miért sírsz?” Já-
nos evangéliuma 20:15.
Kedves Testvéreim! Áz első 
húsvét hajnalán hangzott 
fel ez a kérdés kétszer is 
Mária Magdaléna felé. Élő-
ször a feltámadást hirdető 
angyalok kérdezték meg 
tőle, másodszorra maga a 
feltámadott Ú� r. Ölyan cso-
dát látott Mária, amit el-
képzelni sem mert, í�gy nem 
csoda, hogy nem hitt a saját 
szemének és csak később 
eszmélt arra rá, hogy mi is 
történt ott a temetőben az 
első húsvét hajnalán. Igénk 
a feltámadott Ú� r első be-
szélgetését adja elénk Má-
riával, pontosabban arról 
szól ez az ige, hogy Máriát 
hogyan vezeti el Jézus a fel-
támadás bizonyosságára. 
Áz első lépés egy „általános 
felismerés”, amely meglát-
ja a sí�rnál lévő angyalokat, 
az üres sí�rt, az ott hagyott 
lepleket és az elhengerí�tett 
követ. Éhhez a látáshoz 
még nem kell a feltámadás 
hite, hiszen csak azt kellett 
látnia, ami a szeme előtt 
van. Viszont az is kiderül a 
történetből, hogy Máriát ez 
megrettenti és sí�rni kezd 

kétségbeesésében, félelmé-
ben. Mi lett az ő szeretett 
Úrával, hol van akkor Jézus? 
Áz evangélium csodálato-
san válaszolja meg ezt a ma 
is aktuális kérdését, érzését 
a keresztyénségnek: ha va-
lóban él ez a Jézus, akkor 
hol van, és hol találhatom 
meg 2019-ben a húsvéti 
ünnepek alkalmával? Má-
ria kérdésére, a mi kérdé-
sünkre, az ige egyértelmű 
és csodálatos választ ad: ott 
áll mellette, ott áll mellet-
tünk. „Hátrafordult és látta, 
hogy Jézus ott áll… Jézus né-
ven szólította: Mária” János 
20:16.
Igen ez a húsvéti hit meg-
születésének, a feltámadás 
tényének felismerésének és 
beteljesülésének pillanata. 
Jézus ott áll mellettünk és 
néven szólít bennünket. A 
második lépés tehát, hogy 
„személyesen felismerjük” a 
feltámadott Jézust, aki mel-
lettünk álló élő Ú� r és való-
ság.   Áz ige tehát arra taní�t 
meg bennünket, hogy igazi 
húsvétja annak van, akinek 
olyan valóság Jézus feltáma-
dott élete, mint egy ismerős 
emberrel való találkozás. 

Mária akkor ismeri meg Jé-
zust, amikor Jézus néven 
szólí�tja, mert a jó pásztor is-
meri az övéit annyira, hogy 
a nevüket is tudja. Á feltá-
madás í�gy válhat az ember 
életében a legbensősége-
sebb és a legszemélyesebb 
csodává. Ámikor hitemmel 
megérzem, hogy nekem je-
lenik meg a feltámadott Jé-
zus és néven szólí�t engem, 
akkor lesz a feltámadás szá-
momra valósággá, éltető és 
megtartó erővé. Kí�vánom 
minden kedves Testvérem-

nek, hogy ilyen személyes 
módon találkozhassunk a 
feltámadott Krisztus Jézus-
sal az ünnepi alkalmaink 
valamelyikén.
Áz Álsóörs- Lovasi Refor-
mátus Társegyházközség 
nevében, kí�vánunk Minden-
kinek áldott, meghitt húsvé-
ti ünnepeket!

Kálmán Csaba
lelkész

Hebling Zsolt
gondnok

Dienes Károly
gondnok

Ünnepi alkalmaink
Április 14. Virágvasárnap
• Lovas: 9:30 Ünnepi istentisztelet
• Alsóörs: 11:00 Ünnepi istentisztelet

Április 19. Nagypéntek
• Lovas: 9:30 Ünnepi istentisztelet
• Alsóörs: 11:00 Ünnepi istentisztelet

Április 21. Húsvét vasárnap
• Lovas: 9:30 Ünnepi úrvacsorás istentisztelet
• Alsóörs: 11:00 Ünnepi úrvacsorás istentisztelet 
az énekkar szolgálatával

Április 22. Húsvét hétfő
• Lovas: 9:30 Ünnepi istentisztelet
• Alsóörs: 11:00 Ünnepi istentisztelet
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Hasznos tavaszi tanácsok a szőlőkertekben
Csiszár Péter hegybíró, 

mint mindig, most is kész-
ségesen állt lapunk ren-
delkezésére. Hasznos ta-
nácsok a szőlőskertekben, 
hogy eddig mi mindent 
kellett volna megvalósí-
tani, és hogy az elkövet-
kezendő időszakban mire 
figyeljünk oda.

– Igyekezni kell a metszési 
munkálatok befejezésével, 
már a rügypattanás stádiu-
mában vannak a korai faj-
ták. A zenitben láttam már 
megpattant rügyeket, illet-
ve a csemegeszőlőkben már 
zöldhajtások is láthatóak, 
egyik-másik helyen. Továbbá 
a szálvesszők lekötésével is 
lassan végezni kell, mert ha 
nem kötjük le időben, akkor a 
szálvesszők végén lévő hajtá-
sok, erősebbek lesznek, mint 
a tövénél, és így ez a termés-
ben is problémát okozhat – 
kezdi a beszélgetést Csiszár 
Péter. Ámikor az interjú ké-
szült, jelentős szárazság súj-

totta a földeket. É� ppen ezért 
fel kell készülni arra, hogy a 
rügyfakadás vontatott lesz, 
mert lesznek olyan tőkék, 
amelyek alacsony kondí�ci-
óval rendelkeznek majd. Áz 
aszály miatt a meszes tala-
jokon megjelenik a szőlős-
kertekben a sárgaság, más 
néven a vasklorózis. 

Áz első permetezéskor 
lombtrágyával segí�teni kell a 
növények fejlődését. Csiszár 
Péter mindezt javasolja a 

többi szőlőnél is, mivel kevés 
a csapadék, a ví�z, í�gy csekély 
tápanyag áll a hajtásnövel-
kedés rendelkezésére, amí�g 
meg nem jönnek a tavaszi 
esőzések. Fel kell készülni 
még a kártevők és a kór-
okozók fokozottabb megje-
lenésére, mert a tél enyhe 
volt. Álapvetően lehetsé-
ges, hogy a szőlőlevélatkák 
már a hajtások fejlődésének 
korai stádiumában is nagy 
számban megjelennek és 
károsí�tják a szőlőt. É� ppen 
ezért az ellenük való 
védekezés is nagyon fontos. 
–Óvatosan bánjunk a tava-
szi műtrágyázással, ugyanis 
a szárazság miatt, tömé-
nyebbek lesznek a talajban a 
műtrágyák oldatai, és ezek a 
gyökérzónába lekerülve, bi-
zony károsíthatják a növényt. 
Felhívnám a szőlőtulajdono-
sok, borászok figyelmét, hogy 
aki vegyszeres gyomirtást 
végez, ennek a tevékenység-
nek is az utolsó stádiumában 
vagyunk. A szőlőtövénél lévő 

rejtett rügyekből nagyon ha-
mar megjelennek a kis hajtá-
sok, amelyek, ha érintkeznek 
a gyomirtó szerekkel, akkor 
az ott rajtuk keresztül felszí-
vódik, és a tőke más részeit is 
károsíthatja. A pincékben fi-
gyelni kell a gyors melegedés-
re. A borok kénszintjét folya-
matosan ellenőrizni kell, és 
hogyha 35-40 milligramm/
liter alá csökken a szabad 
kénes szint, akkor azt pótolni 
kell, legalább 45-50 gram-
mos szintre. A melegedés 
miatt az oxidációs folyama-
tok hamarabb megjelennek 
a borokban. A tavalyi szüret 
nagyon nehéz volt, a borok 
minősége erősen heterogén. 
A gyengébb minőségű borok 
megbetegedésre hajlamosak, 
itt fokozottan figyelni kell 
a kénszintre – zárta szavait 
Csiszár Péter. 

Szendi Péter

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
2019. április 20-án és 21-én

Lovas Szőlőhegyen

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST
szervezünk!

Az akció keretében Lovas Szőlőhegyen kizárólag április 
20-án és 21-én, az alább felsorolt gyűjtőpontokra az 
ágakat, ágnyesedékeket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter 
hosszú ágak) nem dróttal, kévékbe kötve, a fűkaszálékot, 
falombot lezárt zsákokba helyezzék ki. A zsákolást 
kérjük úgy végezzék el, hogy az kibírja a kézi emelést.
Amennyiben a zöldhulladék közé kommunlis hulladék 
vagy egyéb jellegű anyag kerül, a kevert anyag 
komposztálásra alkalmatlanná válik, így a gyűjtő nem 
szállítja el!

Öreghegy (Szőlőhegy) gyűjtőpontok:
•  Cinca út – Csárda út – útkereszteződés
• Vámosi út – Öreghegyi út kereszteződés
• Benke út (táblával kijelölt terület)
• Icce utca – Vámosi út sarok

• Csárda úton – régi Göndűző Csárda feletti terület 
(tűzcsap mellett)
• Pityóka úton (táblával kijelölt terület)

Nyomatékosan felhívjuk  a figyelmüket, hogy az akció 
kizárólag ezen a két napon tart.

A szállítójárművek április 22-én
gyűjtik be a zöld hulladékot.

A kevert és nem megfelelő kiszerelésben, valamint 
utólag kihelyezett zöld hulladékot nem szállítják el, 
azok illegális hulladéknak minősülnek.

Megértő együttműködésüket köszönjük!
 Balatonalmádi, 2019. március 27.
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Állatorvosi tanácsok
a tavaszi időszakra

Áz az igazság, hogy a 
különféle kutya- macska 
betegségek közül csak né-
hány kötődik évszakhoz. 
Á felelős kutya- és macs-
katartás egész éves oda-
figyelést igényel a gaz-
diktól, különös tekintettel 
egyes betegségek megelő-
zésére. 

Tavasszal kezdődő prob-
lémát jelenthet az arra 
hajlamos egyedeknél a 
növényi pollenek okoz-
ta allergiák megjelenése 
(fűz, mogyoró, stb.) Áz ál-
lat tüsszög, köhög, sokszor 
orrfolyás, szemváladéko-
zás, kötőhártya-gyulladás 
látható. Égyes helyeken a 
bőr kipirul, viszket, szőr-
hiányos, gyakran nedv-
edző területek alakulnak 
ki rajta. Gyakran előfordul, 
hogy az állat nem csak egy 
növény pollenjére válik 
allergiássá, í�gy a betegség 
időben elhúzódhat. Nyár 
végétől késő őszig pedig 
megjelenik a parlagfű, ami 
szintén erősen allergén 
növény. 

Áz allergiáknak ezen 
kí�vül még sok kiváltó oka 
lehet, az állat korához, 
fajtájához nem kötött, 
bár pl. a túltenyésztettség 
kétségtelenül hajlamosí�tó 
tényező. Gyakran parazi-
ta- pl. bolha- okoz allergi-
át kutyán, macskán. Ilyen-
kor szőrhiányos, viszkető, 
varas területek jelennek 
meg a gerincen a farok 
előtt, combokon. Élőfor-
dul, hogy a túlérzékenysé-
get kiváltó ok ˝bentlakó˝ 
állatoknál magában a la-
kásban van (por, poratka, 

takarí�tószerek), de pl. az 
ún. autoimmun allergiák-
nál- külső okok nélkül- az 
állat szervezetében kép-
ződnek allergizáló anya-
gok. Énnyiből is látszik, 
hogy sokszor nem egy-
szerű rájönni az allergiát 
kiváltó okokra. Ha a fent 
leí�rt tünetek valamelyikét 
észleli a tulajdonos, lép-
jen kapcsolatba az állat 
kezelőorvosával. Áz aller-
giák gyógyí�thatók, vagy 
tünetmentessé tehető a 
beteg. 

Á mögöttünk hagyott 
télen nem volt tartósan 
olyan hideg, ami a para-
ziták - kullancsok, bol-
hák, atkák, parazita pe-
ték – számát jelentősen 
csökkentette volna. Ézek 
most tettre készen várják 
a tavaszt, szaporodnak és 
megkezdik „munkájukat” 
(babesiosis, Lyme kór, at-
kakór, galandférgesség). 
Á házi kedvencek külső- 
belső parazitamentessé-
gét egész évben biztosí�-
tani kell. Szinte már túl 
sokféle készí�tmény van 
forgalomban - tablet-
ta, rácsöpögtető szerek, 
nyakörvek –, de nagy kü-
lönbségek vannak ezek 
hatékonysága között. Vá-
lasztás előtt szintén állat-
orvosi konzultációt java-
solok. 

Á tavasz együtt jár a 
szúnyogok megjelenésé-
vel is. Közülük egyre több 
hordozza a szí�v- és bőr-
férgesség kórokozóját, s 
a szúnyog csí�pésével be-
juttathatja azt kutyánk, 
macskánk szervezetébe, 

ahol aztán ezek a para-
ziták kifejlődve nagyon 
súlyos megbetegedést 
okozhatnak. Itt kell meg-
emlí�tenem az egyre több 
helyen tartott dí�sznyulak 
és gazdasági célból tar-
tott nyulak mixomatosis 
elleni védelmét. Ézt a ví�-
rusos betegséget szintén 
szúnyogok terjesztik. Á 
betegség időben beadott 
vakcinával megelőzhető. 
Tavaszra ajánlom még a 
kisállat oltási könyvek el-
lenőrzését. Kötelező az 1 
éven belüli veszettség ol-
tás megléte. Égyre többen 
kérik a kutya- macska ví�-
rusos betegségeit megelő-
ző védőoltást is. Jómagam 
az elmúlt hónapokban 
ezen ví�rusok közül ku-
tyán parvo ví�russal, jár-
ványos köhögéssel és két 
esetben szopornyicával 
találkoztam (feltehetően 
róka kontaktus okozta) 
Csopakon és a környező 
községekben. Macskánál 
a calici ví�rus okozta lég-
zőszervi megbetegedés a 
leggyakoribb. Á legveszé-

lyesebb ví�rusos kutya- és 
m a c ska b e te g ség ek kel 
szemben hatékony, kom-
binált vakcinák állnak 
rendelkezésre, melyek 1 
éves védelmet nyújtanak. 

Néhány nap és itt a 
húsvét. Áz ünnepen nem 
fukarkodunk az enni- és 
innivalókkal. Vigyázzunk 
viszont arra, hogy ku-
tyánkat, macskánkat ne 
tartsuk túl jól, (csontok, 
zsí�ros-fűszeres ételma-
radékok) í�gy meg tudunk 
előzni jó néhány enyhébb 
és súlyosabb megbetege-
dést. Befejezésül néhány 
szó az állatvédelemről: 
nagyon gondolja át min-
denki, aki élő kisnyúllal 
akarja fokozni a húsvéti 
hangulatot – a gyerekei 
kérésének eleget téve. 
Á nyuszi hamar megnő, 
már nem olyan aranyos 
játékszer. Ne végezze be 
a nyuszi földi pályafutását 
se fazékban, se szabadon 
engedve kutyák, rókák 
prédájaként.

Dr. Tarnai Dezső
állatorvos
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