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A lovasi szemétszedés
margójára

Szemétszedést szerveztünk Lovason április 27-én. 
Az akció a Malom völgy első szakaszát és az Öreg-
hegy Csárda út menti részét érintette.

Lovas község tájképi öröksége érték. Gazdag természe-
ti értékekkel rendelkezik, amit a környező települések 
egyre kevésbé mondhatnak el magukról. Natura 2000 
területtel bí�r és Balaton-felvidéki Nemzeti Park műkö-
dési területen fekszik. Minderre büszkének lehet lenni 
és tenni kell azért, hogy is maradjon.

A szervezett szemétgyűjtésre való felhí�vás Lovas havi 
lapjában is megjelent és Facebook eseményként is so-
kan láthatták. Ennek ellenére 4, azaz négy fő jelent meg 
összesen az akción. A település hivatalos népességének 
0,82 százaléka. 

Ez az adat kérdéseket vet fel. Mennyire ismeri a tele-
pülés lakossága a falu területén lévő természeti érté-
keket? Mennyire tartja fontosnak és mennyire büszke 
ezekre? Mennyire tartja fontosnak, hogy védje és óvja 
az itt lévő kultúrtörténeti, tájvédelmi és természeti ér-
tékeket? Milyen a település közösségének működése? 
Vannak közös célok és értékek? Van-e összefogás és kö-
zösségi kommunikáció?

Amennyiben ezek a kérdések másokat is foglalkoztat-
nak, örömmel adok helyet megbeszéléseknek a Lovas 
Kikötőben. Kérem, jelezzék felém.

Csomai Lóránt

A szülőket köszöntötték
az alsóörsi iskolások

A településen már nagy 
hagyománya van, hogy má-
jusban az Endrődi Sándor 
Református Általános Isko-
la diákjai műsorral köszön-
tik a szüleiket. Egy tűt sem 
lehetett leejteni a művelő-
dési házban, olyan sokan 
jöttek el az eseményre.

Mészáros Károly iskolaigaz-
gató méltatta a család fontos-
ságát és szerepét napjaink-
ban. Beszédében kiemelte, 
hogy a családnak két fontos 
dolgot kell adnia a gyerekek-
nek. A biztos alapokat ah-
hoz, hogy bátran el lehessen 
rugaszkodni az élethez, és a 
biztos menedéket, ahová baj 
esetén vissza lehet térni. 

–2018 a családok éve volt 
Magyarországon. Ennek kö-
szönhetően még több támo-
gatást és figyelmet kaptak a 
családok. Ez a tendencia idén 
is folytatódik mindannyiunk 
örömére. A család első számú 
felelőssége a gyermek támo-
gatása és védelme. Az a család 
szerencsés, ahol együtt van 
édesanya, édesapa és a gyer-
mek. A gyermekeket család-
nak kell körülvennie, szemé-
lyiségük harmonikus fejlődése 
érdekében.

Az intézményvezető hang-

súlyozta még, hogy a szülők 
szerepe fontos a gyermek fel-
nőttkori sikereiben is. Ahhoz, 
hogy a gyermekünk sikeres és 
boldog felnőtt legyen, a szülők 
sokszor emberfeletti erőket 
mozgósí�tanak, ők a gyerme-
kek első számú segí�tői, őrzői 
és taní�tói. A szülők halálukig 
odafigyelnek gyermekükre, 
felelősséget éreznek irántuk. 
Mészáros Károly igazgató 
szerint, ennek súlyát kevesen 
érezzük át, mielőtt meghoz-
zuk a döntést: gyermeket sze-
retnénk.

Az igazgató szavai után az 
iskola valamennyi tanulója 
fellépett, és műsorral kedves-
kedett a szüleiknek. Voltak 
megható és humoros pillana-
tok, jelenetek. A legvégén az 
Endrődi Sándor Református 
A� ltalános Iskola alsó tagoza-
tának a néptáncosai léptek fel. 
Az édesanyák és az édesapák 
könnyeikkel küszködve, vas-
tapssal hálálták meg a gye-
rekek szí�nvonalas műsorát, 
előadását. 

Mészáros Károly iskolaigaz-
gató beszédét külön olvashat-
ják az újságban.

(Mészáros Károly beszédét 
lapunk 6. oldalán olvashatják.)

  Szendi Péter

Mészáros Károly iskolaigazgató
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Beszélgetés Magócsi Andreával,
az új könyvtárossal, teleházvezetővel,

és rendezvényszervezővel
– Azok számára, akik még 

nem ismernek, mutatkozz be 
kérlek! Minek és hol tanul-
tál? Eddig hol dolgoztál?

– Magócsi Andrea va-
gyok. Férjemmel és három 
gyermekemmel itt lakunk 
Lovason az Ö� reghegyen. 
Egészségügyi szakközép-
iskolában érettségiztem, 
majd gyermekszakápolói 
szakvizsgát szereztem. Tí�z 
évet dolgoztam a Budapes-
ti MA�V kórházban újszülött 
osztályán. Nagyon szeret-
tem a picibabákkal foglal-
kozni. Közben a Pécsi Tudo-
mányegyetem egészségtan 
tanári szakot is elvégeztem. 
Amikor ide költöztünk, egy 
rövid ideig dolgoztam Ba-
latonfüreden egy magán 
cégnél, majd a Lovasi Ö� n-
kormányzathoz kerültem 
általános adminisztrációs 
munkakörbe. Már ebben 
a munkakörben is felada-
taim közé tartozott, hogy 
segí�tsek az akkori könyvtá-
ros hölgynek, a programok 
szervezésében és lebonyo-
lí�tásában. 

– Mióta éltek Lovason, ho-
gyan kerültetek ide? Mit je-
lent számodra a község?

– 2008 augusztusa óta 
élünk Lovason. Párom már 
régóta ismerte Lovast, mert 
szüleinek itt van évtizedek 

óta nyaralója, és mivel na-
gyon tetszett neki a hely, 
í�gy itt vett egy kis házat, és 
ideköltöztünk. Nekünk ez a 
hely az otthonunk, szeretjük 
a szép természeti környeze-
tet, a nyugalmat, a Balatont 
és annak közelségét, és az 
itt lakó kedves embereket. 
Kevés olyan hely van az or-
szágban, sőt a széles világ-
ban, ami egyszerre ennyi 
szépet és jót tud egyszerre 
nyújtani az embernek.

– Gyermekeid aktívan 
részt vettek eddig a rendez-

vényeken. Miért tartottad 
fontosnak, hogy kivegyék a 
részüket a falu életéből?

– E� n nem vagyok szereplő 
tí�pus, de a párom rendsze-
resen tart előadásokat kon-
ferenciákon, í�gy a családban 
nem szokatlan dolog a sze-
replés. Fontos számunkra, 
hogy a magunk módján mi is 
hozzájáruljunk és részt ve-
gyünk a közösség életében, 
és ez a gyerekek számára is 
előnyös, mivel egy barátibb 
környezetben tudnak hozzá-
szokni a szerepléshez, ami-

nek később lehet, hogy hasz-
nát veszik. A család az alapja 
az egyéni életünknek és falu 
pedig a közösségi életünk 
szí�ntere. Mi ehhez a közös-
séghez tartozunk, szeretünk 
itt élni, ezért természetes 
számunkra, hogy a mi is és a 
gyerekeink is részt vesznek 
a közösségi programokban.

– Hogy érzed magad az új 
munkahelyen? Milyen terve-
id vannak a munkád terén?

– Szeretem az embereket 
és szeretem a könyvtárak 
nyugalmát és békéjét. De a 
nyugalom mellett a progra-
mok szervezése mozgalmas 
eseményeket is hoz az éle-
tünkbe. Egyrészt örülünk 
a békés hétköznapoknak, 
másrészt élvezzük az ér-
dekes programokat, mivel 
mindkettőre van lehetőség, 
ezért nagyon kedvelem a 
mostani munkahelyemet. 
Lovas és ebben a munkakör-
ben előttem itt dolgozók ed-
dig is szí�nvonalas programo-
kat kí�náltak az itt élőknek és 
a nyaralóknak, vendégeknek 
egyaránt, szeretném ugyan-
ilyen magas szí�nvonalon 
folytatni az évek óta itt fo-
lyó tartalmas és minőségi 
munkát. Szeretettel várok 
mindenkit a könyvtárba és a 
lovasi programokon!

Szendi Péter
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„Szentlélek Isten, szállj Reánk,
elmét derítő tiszta láng,...”

(Hozsanna 102.)

Pünkösd befejezés is és kezdet is. 
A Szentlélek, a személyes szeretet 
beteljesedése is, és új élet kezdete 
is. A Szentlélek titkát igazában az 
ismerheti, meg valamennyire, aki 
szeret.

 A teremtés kinyilatkoztatásakor 
használja a Szentí�rás a jól ismert 
szavakat: a Föld üres és puszta volt, 
de Isten lelke lebegett a vizek fölött. 
Mindnyájan tudjuk, hogy a Szent-
í�rásban nem szabad természettu-
dományos igazságokat keresni. Azt 
is tudjuk, hogy exegézis nem találja 
kifejezett nyomát a Szentháromság 
tanának az Ö� szövetségben. Viszont 
kétségtelen, hogy ha nem is szere-
pel a kinyilatkoztatásban, a Szent-
háromság örök, „megvolt már az 
Ö� szövetségben is”. E� s kétségtelen 
az is, hogy a természettudomány 
tárgyát, magát a természetet a 
Szentháromság alkotta meg. 

Nem természettudományos meg-
állapí�tás, inkább Isten művészetére 
jellemző az, amit a Teremtés köny-
ve első két verse mond: „a nyers-
anyagból kihozott formagazdag-
ság”. A Természet tudósok hosszú 
kukató munkával megállapí�tották, 
hogy 92 természetes elem van és 
ezekből épül fel az általunk ismert 
világegyetem. Később kiderült az 
is, hogy a természetes elemek atom-
jai is felbonthatók, és kevés számú 
részből állnak. A stabil alkatrészek 
száma megdöbbentően kevés. A fi-
zikai kutatások a kvarkok felé irá-
nyulnak, ezek száma mindössze 
csupán három, és belőlük épül fel a 
világmindenség minden létező vál-
tozata.

Ez az, ami Isten művészetére jel-
lemző: parányi, kicsi, jelentéktelen 
dolgokból csodákat alkotni. I�me, 
az Isten játékosan teremt.

A Pünkösd is ezt a játékos, mű-
vész Istent mutatja be. Az aposto-
lokat a Szentlélek nem úgy küldi a 
világba, mint valami kemény ural-
kodó, aki már nem tűri a habozást, 
hanem fuvallatával meglegyinti 
őket, és az emberkék hősökké vál-
toznak.

A 103. zsoltár alcí�mként idézett 
verse, melyet a liturgia a Szentlé-
lekkel kapcsolatban használ, kife-
jezésre juttatja, hogy a teremtés 
folytatódik. „A Zsoltáros kihang-
súlyozza, hogy a Teremtő nem 
ismer megszakí�tást. Alighogy a 
teremtmények utolsót lélegzenek 
és visszatérnek a porba, Ö�  már 
máris életet lehel az új létezőkbe 
és í�gy megújí�tja a Föld szí�nét.” (G. 
Chevrot: La victoire de Paque)

Azt jól tudjuk, hogy Isten köny-
nyedén erőfeszí�tés nélkül terem-
tett. Arra kevésbé gondolunk, hogy 
mai működése hasonló. Nagysza-
bású erőfeszí�téseket várunk tőle, 
pedig ez idegen a teremtő Isten stí�-
lusától.

Gondoljuk csak arra, hogy a mű-
vész nem csak megcsinál valamit, 
de szépre a belső értékeket kifeje-
zőre készí�ti. Van művésze képek-
nek, szobroknak, zenének, de az 
épületeknek, cipőnek, ruhának, 
szakács mesterségnek is. A Szent-
lélek a legnagyobb művész, mert a 
lehető legnemesebb földi anyaggal 
dolgozik, az EMBER-rel. Az embert 
formálja, alakí�tja ki olyanná, ami-
lyennek maga Isten álmodta meg. 
Ha olyan ritka a tökéletes ember, 
az azért van, mert vagy nem en-
gedjük, hogy a Szentlélek alakí�tson 
bennünket, vagy léptem nyomon 
„belebeszélünk”, és akadályozzuk 
munkáját. A legtöbb embert vá-
gyai, lehetőségei, sorsa, benyomá-

sai alakí�tják. E� rtékes embert csak 
a Szentlélek tud alkotni belőlünk.

Magunkat kell alakí�tanunk, mert 
életünk végén Isten vizsgál meg, 
és Ö�  selejtet nem vesz át. Aki üdvö-
zülni akar, annak nem csak néhány 
fontosabb bűntől kell tartózkod-
nia, hanem értékes emberré kell 
alakulnia. De ez csak a Szentlélek 
által lehetséges. Ö�  ad hitet, Ö�  ad 
sugallatokat, hogy tudjuk, milyen-
né és hogyan kell alakulnunk. Ö�  ad 
szent ihletet, és Ö�  ad erőt, kitar-
tást, hogy boldoguljunk, ezzel az 
igazán nehéz anyaggal, vagyis ön-
magunkkal. Világosságot és erőt 
kell kérnünk magunknak állandó-
an, ha azt akarjuk, hogy legyen be-
lőlünk valami.

Akinek másokat kell alakí�tania, 
pl. gyermekeit, annak nem szabad 
elfelejteni, hogy az ember nem tud 
embert alakí�tani, sem önmagát, 
sem mást. Csak a Szentlélek csi-
nálhat igazi értéket mindenkiből. 
Ezért a nevelés mások alakí�tásá-
nak fő eszköze az ima, főleg azért, 
hogy akit alakí�tani akarok, enged-
je át magát Isten Lelkének.

Milyen mások lennénk mi ma-
gunk, és milyen más lenne az em-
beri világ, ha engednénk a Szent-
lelket „dolgozni”, sőt együtt mű-
ködnénk vele!

Adjuk át magunkat a Teremtő 
Istennek, hogy szent Lelke által 
alakí�tson, formáljon bennünket és 
családjainkat.

„Ö�  Alkotó Lélek jövel és szí�vünk 
lelkünk töltsed el!

Te alkotád a szí�veket, hozd nékik 
bő kegyelmedet!” (Szalai János Dr.)

vitéz Ajtós József László
c. prépost,

kerületi esperes, plébános
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Minden változik
Prokop-Maczky Gizella 

festményeiből nyílt kiállítás 
Csopakon a közelmúltban a 
Zámbó Műterem és Galériá-
ban. A tárlatot Veszeli Lajos 
festőművész nyitotta meg. 

Gizella 1962-ben született 
Németországban.  A graz-i 
egyetemen szerzett diplomát, 
mint művészettörténész, de a 
kilencvenes évek elejétől már 
festőművészként tevékeny-
kedik. Hazájában tagja volt 
a müncheni képzőművészeti 
szakmai szövetségnek, művé-
szi ösztöndí�jasként dolgozha-
tott, és több országban szere-
pelt kiállí�tásokon. Négy éve 
költözött Magyarországra. A 
Balaton mellett, Lovason él a 
családjával.

Festészetéről önmaga í�gy 
vall: „Folyamatos mozgás és egy 
szabad ritmus. A szí�n mindent 
meghatároz és átalakí�tja az 
internalizált tájakat érzelmi ké-
pekké. Azt festek, amit a termé-
szet bennem hátrahagy. Szí�nes 
élmény emlékezetéről van szó.”

A kiállí�táson szereplő tizen-
öt nagyobb méretű vászonké-
pen tájakat fedezhetünk fel. 
Azonban felesleges próbálko-
zás a beazonosí�tásuk. Láthat-
juk, hogy itt másról van szó, 
mint egy idilli, romantikus, ne-

tán fényképszerű kedvenc táj-
részlet ábrázolása. A kiinduló 
motí�vum a táj, a mindnyájun-
kat körbe ölelő látvány. Azon-
ban ezzel nem elégszik meg 
a művésznő. Kifacsarja a ve-
lejéig, hogy megragadhasson 
belőle valami újfajta lényeget, 
hogy ne a megszokottal talál-
kozhassunk, hanem egy másik, 
gazdagabb élménnyel. A lazú-
ros, expresszí�v ecsetkezelés, 
gyors munkatempó kihagyja 
a szokványos tájelemeket, í�gy 
az átszűrt információ csak a 
leglényegesebbekre koncent-

rálódik. Széles ecsetnyomok, 
fickándozó vonalak, foltok, 
festékfolyások, üresen hagyott 
vászonfelületek összhatásából 
születik újjá a táj. A szí�nek ka-
vargása, egymásnak feszülése, 
összeolvadása révén megszo-
kott tájélményünk szertefosz-
lik.  A képeket nézve átzök-
kenünk abba a világba, ahová 
Gizella invitál bennünket. 

Minden változik, mondja a 
kiállí�tás cí�me. Hozzászoktunk, 
hogy a táj, amiben élünk, szinte 
változatlan. E� letünk során, ha-
csak nincs nagyobb természeti 

katasztrófa, ugyanaz. De röpke 
éveink csak pillanat a kozmosz 
évmillióiban. Honnan jöttünk, 
merre tartunk? Gizella képei 
mintha egy világkorszakot ele-
vení�tenének föl. Felfedezhet-
jük bennük az idő kezdetének 
jeleit, ahogyan a nyers erők 
mindent elnyelni akarva tör-
tek a felszí�nre. A festményeken 
egymásra szakadva zúdulnak a 
tónusok, törnek a szí�nek, tán-
colnak a vonalak. Azonban nem 
céltalan, vad játéka ez az ecse-
tet fogó kéznek, hanem emlé-
kezete valaminek, ami inkább 
melegséget, megnyugvást, bi-
zalmat sugároz. A vad mozgást 
átható gyengéd áramlás átala-
kí�tja a változásban levő „tájat”, 
mert „minden változik”. Ezt az 
aktust mutatja meg Gizella a ki-
állí�tott festményein. A képeket 
szemlélve felfedezhetjük, amint 
a hideg, vad világ átalakul a 
végső eszményivé.

A megnyitó érdekessége 
volt, hogy a művésznő lánya, 
Maczky Anna elhozta és bemu-
tatta a vizsgamunkáját, amit a 
nemesvámosi Waldorf iskola 
évzárására készí�tett. Az asz-
tallap nagyságú falapra épí�tett 
szí�nesre festett műanyagvá-
rosával a világ műanyag-prob-
lémájára szeretne reflektálni.

Szendi Péter

Lovasi napok beharangozó, részletes program a következő számunkban!

XXI. Lovasi Napok  
2019. július 5 - 6. 

Helyszínek: 
Lovas, Millenniumi Park 

és Lovasi Nagy Gyula Galéria

kiállítás • néptáncegyüttes • CHARLIE • Jolly Joker • főzőverseny • 
tűzoltó- és mentőautó megtekintése  •   gyermekeknek játszóház, népi fajátékok, nemezelés, 

arcfestés  •   polgármesterek, alpolgármesterek fogathajtó versenye  •  népdalkör  •   fúvószenekar  • 
Fun Thomas Band  •   Sasvári Sándor  •   Sasi Duó  ...

Mindenkit szeretettel várunk!

www.lovas.hu   |   www.lovasinapok.hu
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A Balaton Riviéra arcai: 
Repülj velünk szabadon!

Láttad már a Balatont 
hőlégballonból, felül-
ről? Érdemes kipróbál-
ni! A hőlégballon repü-
lés izgalmas, bámulatos 
és örök emléket adó 
program, nagyban kü-
lönbözik minden más 
kikapcsolódási formá-
tól. Ezért is örülünk, 
hogy újabb attrakcióval 
bővült a Balaton Riviéra 
idén áprilistól. 

A Ballooning4YÖU-nak 
hála, idén tavasztól ok-
tóber végéig, akár 1500 
méteres magasságból 
gyönyörködhetünk a Ba-
laton-felvidék káprázatos 
látványában. Mint meg-
tudtuk, a program körül-
belül 3-4 órás, amely egy 
50-70 perces repülést, 
transzfert a találkozó-
pontról a felszállás hely-
szí�nére és leszállást kö-
vetően vissza, valamint 
pezsgős ünneplést és 
névre szóló emléklapot 

foglal magában. Továbbá 
minden résztvevőt meg-
ajándékoznak a repülés-
ről készült összefoglaló 
videóval, mellyel a hőlég-
ballonos élményeiket bár-
mikor felidézhetik. A 
találkozó helyszí�ne Bala-
tonfüreden van, a felszál-
lóhelyet minden esetben 
a széliránynak megfelelő-
en választják ki.

Welker Péter pilóta el-
mondta, szenvedélyük 
a hőlégballonozás. A 
Ballooning4YÖU csapatá-
ban van aki majdnem hő-
légballon kosárban szüle-
tett és van aki harmincas 
éveiben kezdte a ballono-
zást, de annyiban nagyon 
egyformák, hogy nem tud-
nak betelni vele. U� jra és 
újra repülni szeretnének, 
magasba emelkedni, érezni 
a szabadságot, a csendet és 
a szépséget, ami a repülés-
sel jár. A Balaton látványát 
ők is nagyon élvezik.

A repülés szenvedélyét 
édesapjától örökölte Pé-
ter, előbb utasként, aztán 
később már pilótaként 
tette próbára önmagát. 
Már mintegy kétszáz ön-
álló repülés van mögötte. 
„ Nagyon sokban külön-
bözik ez az élmény más 
repülési formáktól – ma-
gyarázza –, hiszen archa-

ikus és természetközeli, 
közvetlen együttműkö-
désben a széllel.”

A Ballooning4YÖU évek 
óta a hőlégballonos él-
ményrepülések egyetlen és 
legnagyobb professzionális 
szolgáltatója Budapest kö-
zelében. A cég alapí�tásakor 
Welker Péterék arra vállal-
koztak, hogy ezt az élményt 
egy biztonságos és nyugodt 
környezetet teremtve minél 
több emberrel meg tudják 
osztani. Ezért teszik idéntől 
elérhetővé szolgáltatásu-
kat a Balatonnál is. Pilótáik 
tapasztalt, több száz órát 
repült oktatók, eszközeik 
a legmodernebb technikát 
képviselik, szolgáltatásuk a 
biztonságra épül.

A repülésekkel és idő-
pontfoglalással kapcsolat-
ban bővebb felvilágosí�tás: az 
alsóörsi Tourinform Irodá-
ban vagy a Ballooning4YÖU 
elérhetőségein (+36 70 944 
4488, info@ballooning.hu).

Bartuc Gabriella
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„A szülők szerepe fontos
a gyermek felnőttkori sikereiben is”

Kedves Édesanyák, Nagy-
mamák, Keresztanyák, Kis-
mamák!

Kedves Édesapák, Nagy-
papák, Keresztapák!

Kedves Szülők!
A mi iskolánkban régi ha-

gyománya van a Szülők napjá-
nak, a szülők köszöntésének. 
Az ENSZ 2012-ben hozta létre 
a Szülők Nemzetközi Napját, 
hogy méltóképpen elismerje 
a szülők munkáját, áldozat-
vállalását. Lett egy olyan nap 
a világon, amelyen a szülők 
önzetlen és életük végéig tar-
tó elhivatottságáért mondunk 
köszönetet, amellyel gyerme-
keiket nevelik.

2018 a családok éve volt 
Magyarországon. Ennek kö-
szönhetően még több támo-
gatást és figyelmet kaptak 
a családok. E� s ez a tenden-
cia 2019-ben is folytatódik 
mindannyiunk örömére. A 
család első számú felelőssége 
a gyermek támogatása és vé-
delme. Az a család szerencsés, 
ahol együtt van édesanya,  
édesapa és a gyermek. A gyer-
mekeket családnak kell körül-
vennie személyiségük harmo-
nikus fejlődése érdekében.

A szülők szerepe fontos a 
gyermek felnőttkori sikerei-
ben is. Ahhoz, hogy a gyerme-
künk sikeres és boldog felnőtt 
legyen, a szülők sokszor em-
berfeletti erőket mozgósí�ta-
nak. A szülők a gyermekek 
első számú segí�tői, őrzői és 
taní�tói.

A Szülők napján a szülőket 
ünnepeljük, anyát és apát egy-
aránt, nem téve különbséget a 
nemek között.

Mit jelent szülőnek lenni? 
Mit jelent gyermeket vállal-
ni?  Mit jelent egy új életet 
elkí�sérni, támogatni, nevelni, 
táplálni, ellátni, mí�g megta-
lálja a helyét a világban, út-
baigazí�tani szeretettel, gyön-
gédséggel. A szülők halálukig 
odafigyelnek gyermekükre, 
felelősséget éreznek irántuk. 
Azt hiszem, hogy ennek súlyát  
kevesen érezzük át mielőtt 
meghozzuk a döntést: gyer-
meket szeretnénk.

E� s Ti, kedves Gyermekek, 
akik ma a szülőket, szüleite-
ket ünneplitek, szerencsére 
megszülettetek, hát jól figyel-
jetek, amikor az édesanyákat 
és az édesapákat köszöntöm 
és tartsátok szem előtt a Tí�z-
parancsolatból a negyediket: 
Atyádat és anyádat tiszteld!

Kedves Édesanyák!
E� desanyának lenni a leg-

komolyabb hivatás. Nem le-
het félgőzzel csinálni, ebből 
a munkakörből nem lehet 
szabadságra menni. Egy édes-
anya feltétel nélkül szeret és 
nincs áldozat, amit ne hozna 
meg gyermekeiért. Különle-
ges és misztikus kapcsolat ez, 
szétszakí�thatatlan, kitörölhe-
tetlen és örök.

A magyar nyelv nem is fu-
karkodik a szavakkal, sokfé-
leképpen szólí�thatjuk Ö� nöket: 
anya, anyu, anyuka, anyuci, 

anyus, anyuska, édesanya, 
mama, mami, mamácska, 
anyácska, anyucika, szülő-
anya, családanya. Egy román 
í�ró egyetlen szót irigyelt a 
magyartól, hogy az anyának 
azt mondjuk: édes. Másutt 
is mondják: jó anyám, drá-
ga anyám, de ez a kifejezés: 
„édesanyám”, más nyelvekben 
nem létezik.

Kedves Édesapák!
Sok országban komoly ha-

gyománya van az apák napja 
megünneplésének is. Világ-
szerte június 3. vasárnapján 
köszöntik az édesapákat. E� s 
ez í�gy van rendjén. Hiszen a 
család úgy igazán teljes, hogy 
apa is velünk van. Egy nálam 
okosabb ember í�gy fogal-
mazta meg az apa és a család 
kapcsolatát: Az apa úgy te-
heti a legtöbbet a gyermeke-
iért, hogy szereti a gyerekei 
édesanyját. Igen. Egy boldog 
édesanya tud igazán boldog 
gyerekeket nevelni, de ehhez 
szükség van egy jó édesapára, 

aki szereti a családját, kiveszi 
a részét a család mindennap-
jainak terhéből, és foglalkozik 
a gyerekeivel is. Mert a sze-
retet tettekben fogalmazódik 
meg. Külön fogadják legmé-
lyebb tiszteletemet azok az 
édesanyák és E� desapák, akik 
egyedül nevelik gyermekeiket. 
Ö� k egyedül teljesí�tik mindazt, 
amit a természet és a társada-
lom két emberre tervezett.

Kí�vánok nekik sok erőt, 
egészséget és kitartást hozzá.

Kedves Nagymamák és 
Nagypapák!

Ö� rülünk, hogy vannak ne-
künk. Ö� nzetlen szeretetük, 
segí�tségük és a családok rej-
tett tartaléka, gyakran nélkü-
lözhetetlen háttere. E� ljenek 
sokáig szeretteik körében, jó 
egészségben!

Kérem, fogadják iskolánk 
műsorát. Isten éltessen min-
den szülőt!

Mészáros Károly
iskolaigazgató
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Lovas Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 

Önt és kedves Családját 
 

2019. május 25-én (szombaton) 16.30 órára 
a II. világháborús Hősi Emlékműhöz, 

 
ahol megemlékezünk  

az I. és II. világháborúban hősi halált halt katonákról, lovasi hőseinkről. 
 

Himnusz 
 

A II. világháborús hősi emlékműnél emlékbeszédet mond: 
 

Főtisztelendő vitéz Ajtós József László  
prépost, esperes, lovasi plébános 

 
Blaskó Mária: Hősök emléke című versét 

Pintér Zselyke Ida 1.osztályos tanuló adja elő 
 

Pohárnok Jenő: A magyar zászló című versét 
Pintér Huba Csanád 4.osztályos tanuló mondja el. 

 

Koszorúzás a II. világháborús,  
majd az I. világháborús hősi emlékműnél. 

 
Szózat 

Lovas Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját

2019. május 25-én (szombaton) 16.30 órára
a II. világháborús Hősi Emlékműhöz,

ahol megemlékezünk
az I. és II. világháborúban hősi halált halt katonákról, lovasi 

hőseinkről.

Himnusz

A II. világháborús hősi emlékműnél emlékbeszédet mond:
Főtisztelendő vitéz Ajtós József László

prépost, esperes, lovasi plébános

Blaskó Mária: Hősök emléke című versét
Pintér Zselyke Ida 1. osztályos tanuló adja elő

Pohárnok Jenő: A magyar zászló című versét
Pintér Huba Csanád 4. osztályos tanuló mondja el

Koszorúzás a II. világháborús,
majd az I. világháborús hősi emlékműnél

Szózat

Új könyvek
a könyvtárban

Felnőtt könyvek:
Diney Costeloe: Eldobott gyerekek
Harriet Tyce: Vérnarancs
Philippe Pozzo di Borgo: Életrevalók
Kathryn Croft: A nő, aki máshol ébredt
Jojo Moyes: Párizs szólóban
Sebastian Fitzek: A terápia
Földes András: Mit tegyünk, ha fegyvert 
fognak ránk?
Hargitai Miklós: És bocsásd meg vétkeinket
Berg Judit: A holló gyűrűje
Stephen King: A hosszú menetelés
Wil Haygood: A komornyik: a történelem 
szemtanúja
Michel Bussi: Fekete vízililiomok
Kincses Bakonyalja: helyek a Pápai járásban, 
amelyeket érdemes megtekinteni

Gyermek könyvek:
A.A. Milne: Húsvéti kincsvadászat a 
Százholdas Pagonyban
Geronimo Stilton: El a mancsokkal a 
kovakőtől!
Holly Webb: A szökevény kiskutya
Kormos István: Az égig érő fa
Lovranits Júlia Villő: Livió és a fehér sárkány
John Townsend: Mélytengeri vészhelyzet
Rachel Renée Russel: Egy Zizi naplója: 
Jéghercegnő
Rachel Renée Russel: Egy Zizi naplója: mesék 
nem valami mesés életemről
Rachel Renée Russel: Egy Zizi naplója: egy 
nem túl népszerű bulikirálynő meséi
Rachel Renée Russel: Egy Zizi naplója: egy 
nem túl tehetséges popsztár
Anne-Marie Pol: Az én utam
Anne-Marie Pol: Nina álma

A könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfőn és pénteken 16-19 óráig.

Mindenkit szeretettel várok!

Magócsi Andrea
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Ismét „Közlekedik a család”
Veszprém megyében is

Az országos megmérettetés területi fordulóját 
2019. június 1-jén tartják a megyeszékhelyen.

Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján az 
ÖRFK-Örszágos Balesetmegelőzési Bizottság idén is 
meghirdette a „Közlekedik a család” elnevezésű köz-
lekedésbiztonsági vetélkedőjét. A vetélkedősorozat 
elsődleges célja, hogy az állampolgárok figyelmét 
minél szélesebb körben ráirányí�tsa a biztonságos, 
balesetmentes közlekedésre. A versenyre olyan csa-
ládok jelentkezését várják Veszprém megyéből, ahol 
legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” ka-
tegóriás vezetői engedéllyel, valamint 6-17 év közötti 
gyermeket/gyermekeket nevelnek.

A családok autós és kerékpáros ügyességi felada-
tokban, műszaki ismeretekben, elsősegélynyújtás 
és további közlekedésbiztonsággal kapcsolatos fel-

adatok elvégzésében mérik össze a tudásukat. A 
verseny végén egy család juthat az országos döntő-
be, amelyet 2019. június 22-23. között rendeznek 
meg Vas és Zala megyében. A nyereményjáték fődí�ja 
egy Skoda Fabia Ambition tí�pusú személygépkocsi, 
valamint további értékes ajándéktárgyak is gazdára 
találnak.

A Veszprém megyei területi vetélkedő 2019. június 
1-jén 9 órakor kezdődik a Tesco Hipermarket (8200 
Veszprém, Kádártai utca 2-4.) parkolójában.

Az országos közlekedésbiztonsági vetélkedő terü-
leti fordulóin azonban nemcsak a családokat, hanem 
a legeredményesebb oktatási intézményeket is dí�-
jazzák. Azok az iskolák, melyekből a legtöbb diák és 
családja vesz részt a megmérettetésen, a helyezéstől 
függően 500.000, 300.000 vagy 100.000 forint érté-
kű tan- és sportszerjutalomban részesülnek.

Tavaly már közel ötszáz család vett részt a megyei 
selejtezőkön, majd az országos döntőn a legjobb 
húsz család mérettette meg magát az értékes nye-
reményekért, köztük az első helyezettnek járó sze-
mélyautóért.

A versenyre jelentkezni és arról bővebben tájéko-
zódni a www.kozlekedikacsalad.hu honlapon lehet.
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Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége
8228 Lovas, Fő utca 8.
Tel./Fax: (87) 447-694

e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

HIRDETMÉNY
A 2019. május 26. napjára kitűzött

Európa Parlament tagjainak
2019. évi választásán 

a szavazatszámláló bizottság feladatait ellátó
Helyi Választási Bizottság választott tagjai 

Lovas községben:

Mecsériné Róka Erzsébet elnök
Szabó Miklósné elnökhelyettes

Hudanik Kitti tag
Tőzsér Ferencné tag

Kovácsné Kasza Katalin tag

Póttagok:
Szőnyi Béláné

Hajdú-Briant Ágnes Mária

A Helyi Választási Iroda hivatali helyisége:
Címe: Alsóörs, Endrődi S. u. 49.

Telefon/fax: 06-87/447-192
Elérhetőség: hivatal@alsoors.hu

Lovasi kirendeltség:
Címe: 8228 Lovas, Fő u. 8.

Telefon/fax: 06-87/447-694
Elérhetőség: onkormanyzat@lovas.hu

 

A Helyi Választási Iroda vezetője: 
Báró Béla

 jegyző

A Helyi Választási Iroda vezető-helyettese:
dr. Hajba Csabáné

aljegyző

K ö z l e m é n y
A választási eljárásról szóló

2013. évi XXXVI. törvény, valamint 
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 

választásán a választási irodák hatáskörébe 
tartozó feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 3/2019. (II. 27.)
IM rendelet 8. § (1) c) pontja alapján

a 2019. május 26.
napjára kitűzött 

Európa Parlament tagjainak választásán 

a szavazás helye: 
Faluház, Lovas, Fő u. 8.

A szavazás ideje:
szavazni 6 órától 19 óráig lehet. 

A szavazás módja:
E� rvényesen szavazni csak a hivatalos 

szavazólapon szereplő listára,
a lista neve feletti körbe tollal í�rt két,

egy mást metsző vonallal lehet.

Szavazni csak személyesen lehet. 

A szavazáshoz hozzák magukkal 
személyazonosságuk és lakcí�mük,

vagy személyi azonosí�tójuk igazolására 
alkalmas érvényes igazolványaikat. 

Lovas, 2019. május 10.

Báró Béla
jegyző/HVI vezető megbí�zásából:

dr. Hajba Csabáné
aljegyző, HVI vezető helyettes
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