Lovasi Hírek

XVI. évfolyam. 2. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

2020. február

Lovas faluképi értéke

Megelőző cikkemben a
Lovast övező természeti és
kultúrtörténeti táj védel�mének fontosságáról í�rtam
annak érdekében, hogy
felhí�vjam a település lakosainak figyelmét a rétek, a
kaszálók, a „szabad” földek
szépségeire és megóvására. Amennyiben ezek nem
kerülnek védelem alá a település rendezési tervében,
akkor Lovas idővel nyaraló
településsé, szellemfaluvá
válhat. A zöldterületek elvesztésével nyaralók, időszakosan (nyáron) lakott
épületek sorát kaphatja
cserébe. A beépí�tés nem
fejlődés.
FEJLŐ� DÉ� S az, amikor a
település a MEGLÉ� VŐ� HATÁ� RAIN BELÜ� L
– szépül,
– megújul,
– szolgáltatásai vonzóvá
válnak,
– lakosai részt vesznek és
érdekeltek a falusi turizmusban,

– kulturális
programjai
vannak,
– közössége aktív és számíthat egymásra.

Ennek jegyében szeretném felhí�vni a figyelmet
olyan Lovas belterületén
elhelyezkedő épületekre,
épí�tészeti
örökségekre,
amik Lovas értékei. Hogy
csak kettőt emlí�tsek: Fő
utca 10. udvarában álló
csűr és ólak vöröskő épület
és a Malomvölgyi utca 14.
előtt álló kút, ami kinézhetne akár máshogy is…
Ezek nem csak az egykor
itt élt emberek, vagy az itt
élők elődeinek öröksége,
hanem egyben emlékezete
is, egykori mindennapjaik
fontos elemei, amik tiszteletet érdemelnek. Nem
mellesleg mostanra ezek
más településeken azok
dí�szeivé,
büszkeségeivé
váltak, sok esetben skanzenben láthatóak kizárólag,
faluvédelmi
programok
fontos elemei és a falusi

turizmus vonzerejét képviselik.
Ennek érdekében szeretném kezdeményezni egy
Lovasi É� rtéktár létrehozását, ami azokat a természeti, épí�tett, történeti, kulturális és közösségi értékeket
foglalja magába, amiket
Ö� nök, Lovas község lakosai
és
kedvelői
szépnek,
megóvandónak, értékesnek
tartanak a település múltja
és jövője tekintetében.
Hogy milyen szempontból?
A falu története, gyökerei
és hovatartozása, identitása szempontjából, a falu
falusias arculata, lehetséges turisztikai vonzereje
tekintetében. Lehet ez egy
rét, egy felújí�tandó kút,
csűr, szép kőből megrakott
pajta vagy ólak, egy javí�tást
igénylő ódon kerí�tés, egy
öreg fa, egy helyi szokás,
egy lovasverseny, egy elfeledett rendezvény, de lehet
ez akár egy teljes utca, vagy

egy klasszikus recept, amit
csak Lovason használnak.
Kérem, küldjék el javas�lataikat a lovasertekei@
gmail.com e-mail cí�mre
vagy papí�rra í�rva tegyék a
Lovas Kikötő bejáratához
elhelyezett dobozba elérhetőségükkel, hogy tovább
folytathassuk ezt az értékteremtő párbeszédet!

Csomai Lóránt
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Biztonság – Nyugalom – Lovason
A fenti meghatározás
méltán illik a Balatonfelvidék egyik legszebb
fekvésű kistelepülésére.
Lovas település Ö� nkormányzata a Balatonfüredi Rendőrkapitánysággal együttműködésben azon tevékenykedik, hogy a községben
élők
nyugalombanbiztonságban érezzék
magukat, illetve a nyári
idegenforgalmi szezonban idelátogató hazai
és külföldi turisták pihenését és kikapcsolódását sem zavarja meg
semmilyen jogsértés.
Ennek érdekében Gézárt Viktor rendőr zászlós körze�
ti megbí�zott napi szolgálatellátása során rendszeresen
együttműködik a területen tevékenykedő erdészeti és vadásztársaságokkal a vad és falopások megelőzése érdekében, miközben a Lovas Polgárőr Egyesület tagjai segí�tségével rendszeres közös járőrszolgálatokkal biztosí�tja a falu
rendezvényeinek nyugalmát, a település és környékének
vagyonbiztonságát, illetve közlekedésének rendjét. A község vezető tisztségviselőivel, lakosaival is aktí�v kapcsolatot
ápol, munkáját tevékenységét segí�ti a közösség.
Az összefogás eredményeként 2019. tárgyévben mind
a vagyon elleni bűncselekmények száma, mind a terület

közlekedésbiztonsági
statisztikája is csökkenést mutatott. A telet
még nem ette meg a
kutya – mondják a régi
öregek, de ne feledjük
a bűnözőket sem riasztja el a hideg, és a szél,
í�gy néhány megelőzési tanácsot fogadjanak
meg annak érdekében,
hogy senkit sem érjen
kellemtelen meglepetés
önhibájából a téli időszakban: Pincék, nyaralók nem maradhatnak
ellenőrzés nélkül a téli
időszakban sem, rendszeresen keresse fel külterületi ingatlanát!
Amennyiben a falu területén gyanús személyeket, gépjárműveket lát értesí�tse a körzeti megbí�zottat! Tűzifát
csak ellenőrzött, informálható szállí�tótól rendeljen, számla ellenében! A szén monoxid nem válogat, szerezzen be
ilyen készüléket otthonába Ö� n, és családtagjai biztonsága
érdekében! Idegen személlyel szemben legyen egészégesen
bizalmatlan, ingatlanába be ne engedje, magáról –
életviteléről adatot információt ki ne adjon!
Szekeres Kornél c.r.őrgy.
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó
Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Kedves lovasiak!

Szeretnénk a Lovasi Hí�rekbe új rovatokat elindí�tani. Az egyik „Főzzük meg Lovast!”. Ide recepteket várunk! A következő
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Amit tudni kell a koronavírusról

nCoV-2019 ez a Kínában megjelent új koronavírus elnevezése. Vuhan
városában jelent meg, a
„Tenger
gyümölcsei”
nevű piacon és környékén, ezért a kutatók úgy
gondolják, hogy eredetileg állatokat betegített
meg, s valamilyen mutáció következtében került
át az emberre, s most már
emberről-emberre is terjed.
Tünetei a hirtelen felszökő láz, száraz köhögés,
nehézlégzés. Terjed, méghozzá meglehetősen gyorsan, gyorsabban, mint az
influenza, vagy a szintén
koronaví�rus által okozott
SARS/lef: súlyos légzési elégtelenség/betegség.
Viszont ennél kevésbé halálos, mert az áldozatok
száma 2%. Ezek is az idős,
egyéb krónikus megbetegedésben szenvedők közül
kerültek ki.
Sajnos a pánik ennél súlyosabb, hiszen hí�reket lehet hallani arról is, hogy kí�-

naiak elleni erőszakhullám
indult el olyan országokban
is, ahol nincs is megbetegedés. Az emberek nem
mennek kí�nai étterembe, holott ezek már helyi
alapanyagokkal dolgoznak.
Nem akarnak egy helyen
tartózkodni
olyanokkal,
akik nemrég távol-keleti
országban jártak, hiába
panaszmentesek.
A kí�nai kormány pedig
komoly
erőfeszí�téseket

tesz a járvány megállí�tására: repülőjáratokat függesztettek fel, vonatpályákat zártak le, hatalmas új
járványkórházakat épí�tettek. Vuhan január 23-tól
lezárt terület. Január 28tól leállí�tották az összes
csoportos utazást kül- és
belföldre egyaránt. A világ
más országaival összefogva
komoly összegeket fordí�tanak a gyógyí�tásra, a kutatásra a WHO irányí�tásával.
Ezek a kutatások igazolták,
hogy a ví�rus hőérzékeny,
56 °C fokon 30 perc alatt
elpusztul, 75% alkohol
vagy klórtartalmú fertőtlení�tőszer tökéletesen hatásos vele szemben. A ví�rusok élő szervezeten kí�vül
egyébként sem mutatnak
életjelenséget, s kevés kivételtől eltekintve gyorsan
elpusztulnak.
A gyors intézkedéseknek
köszönhetően hazánkban
nincs korona ví�rusfertőzött!
Vannak, akiket jelenleg is
karanténban tartanak, mert
nemrég érkeztek haza Kí�nából, de a legutolsó információk szerint panaszmentesek, nem mutatják fertőzés
jeleit. Kutatók megállapí�tása szerint az átlagos lappangási idő 5-7 nap, de a kötele-
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ző óvatosság miatt a karan�tén 12 nap. Szakemberek
szerint kevés az esély rá,
hogy hazánkban elterjedjen
a járvány, de ettől függetlenül megtették a megfelelő
lépéseket annak érdekében,
hogy ha mégis megjelenne a
ví�rus, meg lehessen akadályozni a továbbterjedését.
Ezért nagyon fontos a
személyes védekezés is:
gyakori
fertőtlení�tőszeres kézmosás, járvány kialakulásakor
szemvédő
és arcmaszk használata
(leginkább a megfertőzött
betegnek!). Kerülni a beteg embereket, kerülni a
nyilvános helyeket, de ezt
már az influenza kapcsán
is elmondtuk többször. Már
folyamatban van a védőoltás kifejlesztése is, bár ez
még hosszú idő múlva kerülhet forgalomba. Voltak
próbálkozások gyógyszeres kezeléssel is, de ezek az
eredmények még kétségesek. Ezért fontos mindig a
megelőzés! Félni kell, nem
megijedni!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos
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Gondolatok Európa jövőjéről

Dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek előadása a Lovasi Estéken
A migrációs válság céljai: a német és a nyugati nagyvállalatok olcsó munkaerőt látnak a migránsokban, az
amerikai bankárok Európát és az eurót destabilizálni
akarják, Európa iszlamizálása. A bankok azért támogatják a migránsokat, hogy kontinensünket iszlamizálják. A
kis-dzsihád korszaka ez – beszélgettem az előadás előtt
Dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsekkel.
Az érdeklődők kí�váncsian miatt csökkent a vallásosvárták, hogy mi a véleménye ság. Közben kiderült, hogy
Márfi érseknek a keresztény nyugaton, ahol demokrácia
magyar nemzet jelenéről és volt, még jobban. Ránk köjövőjéről. Márfi Gyula érsek szöntött a nagy szabadság,
atya röviden gyermekkorá- és hirtelen az abortuszok, az
ról mesélt. Szülei egyszerű öngyilkosságok számában
parasztemberek voltak. A élen járók lettünk. Közben
falu iskolájában egyetlenegy a felmérések szerint hazánk
taní�tó néni oktatta a gyere- lakosságának 54%-a (papí�r
keket. Ez szerinte nem volt szerint) katolikus, 15%-a
káros, mert í�gy az ember református, 3-5%-a evangéagyát nem terhelik meg a likus, és nagyon kevesen necsaládtól „készen kapott iga- vezték magukat ateistának.
zak”. Hetedik osztályos volt, Ennek egyik oka lehet, hogy
amikor komolyan kezdett el a 150 éves török hódoltság
Isten létéről gondolkodni. A alatt a magyarok nem váltak
pannonhalmi bencés gimná- Mohamed követőivé, nem
ziumban érettségizett 1962- úgy, mint a Balkán egyes nében. A teológiát Budapesten pei. Nálunk még az ateistáa Központi Papnevelő Inté- nak nevezett í�rók, költők is
zet növendékeként végezte. a maguk szintjén vallásosak
1967. június 18-án Szom- voltak.
bathelyen szentelték pappá.
Pákán (1967–68), NyőgérAz EU alkotmányából
ben (1969–73) és Kőszekihagyták a keresztény
gen (1973–76) volt káplán.
gyökereket
Közben 1968–69-ben tanulmányi szabadságon volt
Ha meglátogatná EuróBudapesten, melynek során pát egy marslakó – folytatmegszerezte a teológiai dok- ta az érsek, és elolvasná az
torátust. 1976–78 között Pá- Európai Unió alkotmányát,
rizsban tanult ösztöndí�jas- megtudná azt, hogy milyen
ként. II. János Pál pápa 1995. fontosak a görög–római hanovember 11-én amanziai gyományok, s milyen jelencí�mzetes püspökké és egri tős volt a felvilágosodás, de
segédpüspökké
nevezte semmit sem tudna meg a
ki. 1995. december 2-án kereszténységről, KrisztusEgerben szentelték püspök- ról. „Megkérdezné, hogy ti
ké. 1997. augusztus 14-én európaiak, miért í�rtok most
veszprémi érsekké nevezte 2016-ot?” Megtudná, hogy
ki a pápa. É� rseki beiktatá- Jézus körülbelül ennyi éve
sára szeptember 5-én került született. Azt is, hogy Jézust
sor. É� rsek úr megemlí�tette, a keresztények alapí�tójukhogy sokáig azt gondolták, nak és Isten fiának tartják.
hogy 1990 után hazánkban Majd felvilágosí�tanák, hogy
a kommunista diktatúra vasárnap azért ünnepnap

– a zsidóknál ez a szombat,
a muzulmánoknál a péntek
–, mert a keresztények hite
szerint Jézus ezen a napon
támadt föl. Ez olyannyira
í�gy van, hogy orosz nyelvben a vasárnap egyet jelent
a feltámadással. „Ha megkérdezné, hogy a katolikus
templomokat kik épí�tették,
a görögök, a rómaiak, vagy
a szabadkőművesek; megtudná, hogy a keresztények.”
Látná, hogy milyen sok
festmény ábrázolja Jézust,
s rájönne, az irodalomban
számos mű foglalkozik a keresztény hittel. Az európai
jogban olyan fogalmakkal
találkozhatunk, amelyeket
látszólag a fölvilágosodás
fedezett fel: a szabadság, az
egyenlőség és a testvériség.
Ezek az eszmék – mind jézusi gyökerűek – csak a keresztény világban alapelvek, az
emberi méltóság, a személy,

a személyiségi jog fogalmát
csak itt ismerik. Nincs szabadság az iszlámban, nincs
egyenlőség Indiában, nincs
testvériség Kí�nában, vagy Japánban. Az iszlámban nincs
szabadság, hanem föltétlen
engedelmesség. Joggal vetné
fel a marslakó: „ti, európaiak
nem vagytok normálisak!”
Próbáljunk legalább mi magyarok normálisak maradni
– vetette fel Márfi érsek – és
tudatosí�tsuk
magunkban,
hogy mi még keresztények
vagyunk. Sajnos a keresztény hit, s a keresztény erények Európában veszí�tettek
erejükből. Annyira, hogy a
halál kultúrája uralkodik Európában – szemben az élet
kultúrájával. Hála Istennek
az Orbán-kormány mindent
megtesz a családokért, í�gy
nálunk több gyermek születik, mint 10-15 évvel ezelőtt.
Ahogy a hit megroppan, úgy

Lovasi Hírek
roppannak meg a keresztény
erkölcsök is. Ennek egyik jellemző tünete az, hogy a szex,
ami jó, ami nem a sátántól
való, elveszí�tette a kapcsolatát a szerelemmel, a szeretettel és az élettel. Ez az oka
annak, hogy létrejött egy
légüres tér, s egy demográfiai vákuum. A latin mondás
szerint a természet irtózik a
légüres tértől. Ebbe a térbe
jönnek be a muszlimok. A
légüres tér pedig szí�vja magába az erősebb kultúrát, az
erősebb hitet, azt a népességet, mely sokkal jobban szaporodik, mint az európai.
A kis-dzsihád korszaka

Európát elsősorban a
muszlimok akarják elfoglalni
– szögezte le a nyugalmazott
érsek, s hozzátette: a migrációnak elsősorban nem okai,
hanem céljai vannak. Ezek
a célkitűzések hatalmas veszélyt jelentenek számunkra. A migrációs válság céljai:
a német és a nyugati nagyvállalatok olcsó munkaerőt
látnak a migránsokban, az
amerikai bankárok Európát
és az eurót destabilizálni
akarják, a harmadik cél pedig Európa iszlamizálása.
A bankok azért támogatják
a migránsokat, hogy kontinensünket iszlamizálják.
É� rthetetlen, hogy mindehhez miért asszisztálnak Európa vezető politikusai. Az
iszlám egyik fő célkitűzése,
fogalma a dzsihád. A nagy-
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dzsihád olyan erőfeszí�tést,
jelent, amely a muszlimot
abban segí�ti, hogy az iszlám
törvényeit betartsa. A kisdzsihád pedig arra kötelezi a
muszlimokat, hogy az iszlámot az egész világon terjes�szék. A Korán és a sunnák –
két sunna létezik, az egyik a
Szí�ra, ami Mohamed életéről
szól, a másik a Hadisz, ami
Mohamed és kortársainak
életét és mondásait tartalmazza – alapján hozták létre
a 14. században a saria törvényt, azaz az iszlám jogot.
A saria szerint a világ két fő
részből áll: az iszlám országokból, s azokból, melyek
még nem azok. Ilyen Európa
– ezért céljuk kontinensünk
elfoglalása. Az iszlámban a
tömegnek kell a hitet terjeszteni. A tömeget pedig az
imámok mozgatják. Az iszlám nem egy individualista
vallás, mint például a hinduizmus vagy a buddhizmus,
hanem tömegvallás, s benne
az embereket bábként mozgatják lelki vezetőik, az imámok. Amióta megszülettek a
Koránhoz a kommentárok,
azokhoz semmit sem szabad
hozzáfűzni. Ezért nem lehet
az iszlámmal teológiai párbeszédet folytatni. Ott nem
vetődnek fel kérdések, mindenre megvan a kész válasz.
Ezért is jellemző náluk a nagy
népszaporulat, hogy be tudják tölteni a légüres tereket.
Elindultak Európába, és ezt
az ateisták, posztkommunisták, posztkeresztények nem

értik, ők csak menekülteket
látnak bennük. Nem értik,
hogy a muszlimok azért vállalnak hatalmas áldozatot
és kockázatot, hogy kontinensüket elfoglalják. Most
nem fegyverrel támadnak
ránk, mert hadászatilag nem
erősek, ezért a cél az úgynevezett békés megszállás. Ha
majd többségre kerülnek,
akkor az EU hibás politikája
miatt minden úgy történik,
ahogy ők szeretnék. Hiszen
az iszlám követői felsőbbrendűnek gondolják magukat. Erről ők nem tehetnek,
ők ilyenek, ezt taní�tották
nekik századokon keresztül.
Azt hiszik a világuralomra
törekvés a hivatásuk. Már
most vannak Európában
olyan zónák, melyeket a
saria szerint kormányoznak.
Ezek államok az államban.
Sőt nem is új keletűek, Párizsban úgynevezett no-go
zónák a ’70-es évek közepén
is voltak. Ott életveszélyben
élnek a kafirok, a muszlimok
szerinti istentelenek.
Életveszélyben vannak
az iszlám államokban élő
kisebbségek

A keresztényeknek a muszlim országokban adót kell
fizetniük, csak azért, hogy
vallásukat gyakorolhassák.
Nem szabad harangozni, és
a templomokra nem szabad
keresztet kitenni. 50 év alatt
az iszlám államokban egyetlenegy templomocska épült,

Kuvaitban, vendégmunkások számára. Európában
pedig épülnek a mecsetek.
Védelmi pénzt fizetnek a keresztények csak azért, hogy
életben maradjanak. Az iszlám állam saját magától védi
meg a keresztényt – szögezte le Márfi püspök. Ha fizetnek, akkor talán nem í�télik
halálra őket, csak a vallásuk
miatt. A terrorista csoportok
ettől függetlenül még rájuk
törhetnek, és nem biztos,
hogy a rendőrség megvédi
őket. Keresztény tanú nem
lehet, és a seregben is legfeljebb közkatona. Ez vár ránk
is, ha Európában a muszlimok többségbe kerülnek és
átveszik az uralmat.
A szabadság túladagolása

Vissza kell térni a keresztény alapokhoz. Ez nem
könnyű, mert Európában
túladagoltuk magunknak a
szabadságot. A szabadság
olyan, mint só, a cukor vagy
a gyógyszer. Szükség esetén
kell, de ha túl sokat veszünk
be belőlük, túladagoljuk az
inzulint, akkor meghalunk.
Nekünk nincs más választásunk, csak a kereszténység,
ezt kell mondani a vallástalanoknak is. Igaz, a munkában, a művészetben megvalósí�thatjuk önmagunkat, de
önmagunkat felülmúlni csak
a vallással tudjuk – zárta szavait a nyugalmazott érsek.
Szendi Péter

Balatonfüreden járt
a veszprémi balesethelyszínelő

Pintér József címzetes rendőr főtörzszászlós középiskolásoknak tartott előadást a biztonságos közlekedésről.
A Veszprémi Rendőrkapitányság balesethelyszí�nelője,
Pintér József cí�mzetes rendőr főtörzszászlós 2020. február
10-én délelőtt a balatonfüredi Szent Benedek Középiskola
és Kollégium, valamint a Lóczy Lajos Gimnázium tanulóinak
tartott előadást. Egy általa készí�tett kisfilm segí�tségével mutatta be a fiataloknak, hogy milyen következményekkel járhat egy meggondolatlan mozdulat gépkocsivezetés közben.
Az előadó hangsúlyozta, hogy a legtöbb tragédiát a biztonsá-

gi öv hiánya, az alkohol, a linkség, az elalvás, a nem megfelelő
sebesség, az előzés és a vezetés közbeni telefonálás okozza.
Kiemelte továbbá a látás és a láthatóság fontosságát, valamint elmondta, hogy a láthatósági eszközök használata életmentő lehet lakott területen kí�vül-belül, sötétben és jó látási
viszonyok között egyaránt.
Szabó Zoltán
bűn- és balesetmegelőzési előadó
Balatonfüredi
Rendőrkapitányság
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Tájékoztató a 2019/2020-as tanév első félévéről
„Adja hozzánk gyermekét, nem kerül rossz helyre” (Piaget)
Rövidí�tett beszámoló a 2019/2020-as tanév I. félév nevelő
oktató munkájáról. Törvényi feladat évente és félévente melyek a megfigyelendő,Tájékoztató
értékelendőaterületek
és aztanév
elvárások.
2019/2020-as
első félévéről
Az általános helyzetelemzés
során
megállapí�
t
ható,
hogy
a ne„Adja hozzánk gyermekét, nem kerül rossz
helyre” (Piaget)
velőtestület szakos ellátottsága 100 %-os, valamennyi tantárgyat szakos
pedagógus
taní�tja. Részben
főállású,
óra- munkájáról. Törvényi feladat
Rövidített
beszámoló
a 2019/2020-as
tanév
I. félévrészben
nevelő oktató
adó pedagógusokkal.
A pedagógiai
munkát értékelendő
segí�tő személyzet
évente
és félévente melyek
a megfigyelendő,
területek és az elvárások. Az általános
létszáma is 100során
%-banmegállapítható,
biztosí�tott. A pedagógusok
munkájátszakos ellátottsága 100 %-os,
helyzetelemzés
hogy a nevelőtestület
pedagógiai asszisztens,
fejlesztő, pszichológus
és főállású, részben óraadó
valamennyi
tantárgyat logopédus,
szakos pedagógus
tanítja. Részben
gyógytestnevelő A
is pedagógiai
segí�ti. A tárgyi
feltételek
biztosí�tottak,
az
pedagógusokkal.
munkát
segítő személyzet
létszáma
is 100 %-ban biztosított. A
pedagógusok
munkáját
pedagógiai
asszisztens,
logopédus,
iskola műszakilag
jól felszerelt,
valamennyi
tanteremben
in- fejlesztő, pszichológus és
gyógytestnevelő
is segíti.
tárgyimunkát.
feltételek
azújiskola műszakilag jól felszerelt,
teraktí�v táblák segí�
tik az A
oktató
Azbiztosítottak,
idei tanévben
valamennyi
tanteremben
interaktív
táblákkönyvállomány
segítik az oktató
könyvtárszobát
alakí�tottunk
ki, jelentős
bő- munkát. Az idei tanévben új
könyvtárszobát
alakítottunk
ki, jelentős
könyvállomány
bővítéssel. A fejlesztő foglalkozások
ví�téssel. A fejlesztő
foglalkozások
új tanteremben
zajlanak.
új
tanteremben
zajlanak. és
A segí�
szülői
munkaközösség
és segítő
A szülői
munkaközösség
tő lovasi
szülő, valamint
az lovasi szülő, valamint az
önkormányzat
felépítésére
kerül
sor 2020 márciusában. Köszönet
önkormányzattámogatásával
támogatásávalújújjátszótér
játszótér
felépí�tésére
kerül
érte.
MÉ� SZÁ� ROS KÁ� ROLY
sor 2020 márciusában. Köszönet érte.
IGAZGATÓ�
A az
tanulói
létszámok
alábbiak szerint alakultak
A tanulói létszámok
alábbiak
szerintaz
alakultak
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Személyiség- és közösségfejlesztés

Tanulói létszámok lakhely
szerint
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ket, amiben megjelennek az
intézményi belső elvárások.
Az intézményben tanuló diákok szükség esetén tehetséggondozásban illetve felzárkóztatásban részesülnek.
Az intézményi dokumentumokban és az oktató-nevelő
munkában kiemelt szerepet
kap a kompetenciafejlesztés
folyamata. Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert
dolgoztunk ki. A megvalósí�tás során figyelembe vesszük a megváltozott körülményeket, ezekhez igazodni
képesek vagyunk. Kiemelten figyelünk az egyházi
értékrend kialakí�tására.

1

A pedagógusok igyekeznek minden tanulójukat megismerni. Az intézmény vallási elkötelezettsége révén is fontosnak tartjuk a tanulók alapos megismerését, segí�tését.
Az intézmény stratégiai és operatí�v dokumentumaiban
fontos szerepet kap a közösségfejlesztés. A pedagógusok
számos intézményen belüli és intézményen kí�vüli közösségformáló tevékenységet szerveznek osztály- és intézményi szinten. (Közös kirándulások, szí�nházlátogatások, stb.)
Különösen a 8. osztályban szerveződtek iskolán kí�vüli
közös programok.

Eredmények

Az intézmény figyelembe veszi a község, és a fenntartó
egyházközség elvárásait. Hosszú és rövidtávú terveinek, céljainak és feladatainak meghatározásában meghatározó e két
közösséggel való együttműködésnek az épí�tése és fenntartása. Célként határozzuk meg további partnerek bevonását, a
Pedagógiai folyamatok
református EGYMI-vel való még hatékonyabb együttműköPedagógiai folyamatok
dést.
A Atervezett
oktatási-nevelési
célok
szervesen
illeszkednek
a kerettantervhez. A tantestület a
tervezett
oktatási-nevelési
célok
szervesen
illeszkednek
munkájában
előtérbeA helyezi
a tanulás
és tanítási előtérbe
folyamat heegységét. Ismerjük a köznevelési
a kerettantervhez.
tantestület
a munkájában
Belső kapcsolatok,
intézményeket
érintő
jogszabályokat.
Figyelemmel
kísérjük
azok változásait.
Az intézmény együttműködés,
lyezi a tanulás és taní�tási folyamat egységét. Ismerjük a közkommunikáció
stratégiai
és operatív dokumentumai
kiemelten
tartalmazzák az
intézmény speciális
nevelési intézményeket
érintő jogszabályokat.
Figyelemmel
A
pedagógusok
szakmai csoportjai maguk alakí�tják ki műsporttevékenységét,
valamint
a
hitélet
erősítését.
Rendszeren
felmérjük
a
kiindulási állapothoz
kí�sérjük azok változásait. Az intézmény stratégiai és operatí�v
ködési
körüket
(alsós,
felsős
munkaközösség), önálló munképest
elért
eredményt.
A
megkezdett
folyamatokat
vizsgáljuk,
az
adatokat
értelmezzük,
a
dokumentumai kiemelten tartalmazzák az intézmény specikaterv
szerint
dolgoznak.
A
vezetők
hatáskörei tisztázottak.
megvalósulást
ellenőrizzük.
A
következő
év
tervezése,
munkatervének
összeállítása
az
előző
ális sporttevékenységét, valamint a hitélet erősí�tését. RendÖ�
nálló,
döntésképes,
gyakorlattal
rendelkező
vezetők irátanév,
tanévek
tapasztalatai
alapján
történik.
A
jó
gyakorlatok
pedagógiai
munkába
való
hosszú
szeren felmérjük a kiindulási állapothoz képest elért erednyí�
t
ják
az
intézményt.
Az
információáramlás
zökkenőmentávú
beágyazása,
valamint
az
évek
tapasztalatai
alapján
való
újra
tervezés
állandó
célkitűzése
ményt. A megkezdett folyamatokat vizsgáljuk, az adatokat
a munkatervben
meghatározott értekezletek megbeszélt
az
intézménynek.
A pedagógusokellenőrizzük.
egyénre és csoportra
alakítják
a NAT
koncepciója alapján
értelmezzük,
a megvalósulást
A következő
év az tes,
készült adaptált tanmeneteket, amiben megjelennek az intézményi
belső zajlanak.
elvárások. Az
időpontban
tervezése, munkatervének összeállí�tása az előző tanév, tanintézményben tanuló diákok szükség esetén tehetséggondozásban illetve felzárkóztatásban
évek tapasztalatai alapján történik. A jó gyakorlatok pedagórészesülnek. Az intézményi dokumentumokban és az oktató-nevelő munkában
kiemelt szerepet
Az intézmény
külső kapcsolatai
giai munkába való hosszú távú beágyazása, valamint az évek
kap a kompetenciafejlesztés folyamata. Mindenki számára értelmezhető
és
elfogadható
közös
Ismerjük
a
helyi
társadalmi
környezetet. Á� poljuk a megtapasztalatai alapján való újra tervezés állandó célkitűzése az
lévő
kapcsolatokat,
újak
kialakí�
tására törekszünk. É� lünk
intézménynek. A pedagógusok egyénre és csoportra alakí�ta
református
intézményrendszer
adta lehetőségekkel. A
ják az a NAT koncepciója alapján készült adaptált tanmenete-
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kapcsolatot, ezért a szülők
bármikor kezdeményezhetik a négyszemközti személyes találkozót gyermekük pedagógusával vagy az
intézményvezetővel. Az intézmény alappillére a helyi
közéletnek.
Műsorokkal,
kulturális rendezvényekkel szí�nesí�tik a falu életét.
A pedagógusok és a diákok
is fontosnak tartják a helyi
közösségekhez, a faluhoz
való tartozás erősí�tését.

partnerekkel való párbeszédben kezdeményező szerepet
Költségvetés
töltünk be. Az intézmény fontosnak tartja
a külső partKöltségvetés
nerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt megA költségvetés biztosí�totta a megfelelő működés feltételeit.
A
költségvetés
a megfelelő
működés feltételeit.
tervezi,
kialakí�biztosította
tja és működteti.
A partnerekkel
kialakí�-Megoldásra vár az iskola fűtésének
Megoldásra vár az iskola fűtésének korszerűsí�tése.
korszerűsítése.
tott kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek
igényeit, elégedettségét és befogadja innovatí�v ötleteiket.
Hitélet ahol a
Hitélet
Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket,
környezete számára bemutathatja eredményeit, és megA református Köznevelési Törvény betartásával szerveztük
A
református Köznevelési Törvény betartásával szerveztük a 2019-2020-as tanévben
jelenik a szűkebb/tágabb közösség életében is feladat- a 2019-2020-as tanévben iskolánkban a hitéletet. Továbbiskolánkban
a hitéletet. Továbbra is ökumené jegyében tartjuk a reggeli áhítatokat. A lelki
vállalásaival. Az intézmény rendszeresen részt vesz a falu
ökumené
tartjuk a reggeli áhí�tatokat. A lelki
napokat a munkatervi előírásoknak megfelelően megtartottuk. raAisfélév
soránjegyében
megállapítható
ünnepélyeinek megszervezésében és lebonyolí�tásában.
a munkatervisikeresen
előí�rásoknak megfelelően megtartotvolt, hogy emelkedett a református hittant választók aránya. A napokat
családi vasárnapokat
A vezető az intézményt érintő kérdésekről rendszeremegrendeztük. Minden feltételt biztosítottunk felekezeti hovatartozás
nélkül
az eredményes
tuk. A félév
során
megállapí�tható volt, hogy emelkedett a
sen egyeztet a fenntartóval. Folyamatos tájékoztatást ad
hitoktatáshoz. Tanulóink többször vettek olyan rendezvényen részt,
amelyet az Alsóörs-Lovasi
az iskolában folyó munkáról. Közvetí�ti a fenntartó felé a református hittant választók aránya. A családi vasárnapokat
Református Társegyházközség szervezett.
megfogalmazódó igényeket, kéréseket. A szülők tájéko- sikeresen megrendeztük. Minden feltételt biztosí�tottunk fezódhatnak a szokásos módon a honlapról, szülői értekez- lekezeti hovatartozás nélkül az eredményes hitoktatáshoz.
letek alkalmával, de az intézmény preferálja a személyes Tanulóink többször vettek olyan rendezvényen részt, ameÖsszegzés
lyet az Alsóörs-Lovasi ReA munkatervben előirányzott feladatokat az első félévre vonatkozóan sikeresen formátus Társegyházközség
megvalósítottuk. A törvényi és társadalmi elvárásoknak megfeleltünk. A fenntartók szervezett.

biztosították a működés és fejlődés lehetőségét. A tantervi követelményeket tanulóink
teljesítették. Tervekkel rendelkezünk az új NAT zökkenőmentes bevezetésére.
Mészáros Károly
igazgató

Összegzés
A munkatervben előirányzott feladatokat az első félévre vonatkozóan sikeresen
megvalósí�tottuk. A törvényi
és társadalmi elvárásoknak
megfeleltünk. A fenntartók
biztosí�tották a működés és
fejlődés lehetőségét. A tantervi követelményeket tanulóink teljesí�tették. Tervekkel
rendelkezünk az új NAT zökkenőmentes bevezetésére.
Mészáros Károly
igazgató
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Új képviselőket választott a falu lakossága

Bemutatkozik Tóth János
önkormányzati képviselő

– A kérdések előtt a protokoll kedvéért, pár szóban
bemutatom magamat, mert
szerintem szinte mindenki
ismer, hiszen születésemtől
fogva Lovason élek, úgy ahogy
a szüleim és nagyszüleim. Ebből adódik, hogy nagyon erősen kötődöm Lovashoz. Fontosnak tartom a mai világból
mára már kihalófélben levő
tulajdonságokat, gondolok itt
az őszinteségre, jóindulatra,
tiszteletre és önzetlenségre.
Szeretném ezt az értékrendet
továbbra is képviselni. Emlé-

keim szerint már a nagyszüleim is a borászattal foglalkoztak, erre amolyan büszke
„örökségként” tekintek. Véleményem szerint minden
embernek szüksége van egy
olyan hobbira, amelyben önmaga ki tud teljesedni. Emlékszem mikor papám nyomdokaiban ott lépdelve lestem el
minden mozdulatából az apó
fortélyokat, melyeket a mai
napig alkalmazok és remélem,
én is tovább tudom majd adni
a következő generációnak.
– Mikor és miért határoztad
el, hogy indulsz az önkormányzati választásokon?

– Mint már a bemutatkozásom elején emlí�tettem,
milyen szoros szálak fűznek
Lovashoz, már régebben eljátszottam ezzel a gondolattal, a választások előtt pedig
elhatároztam, hogy a tettek
mezejére lépve teszek is Lovasért, és í�gy elindultam a
választáson bí�zva abban, hogy
a választópolgárok bizalmát
elnyerve, bekerülök a testületbe. Szerencsére í�gy is lett, amit

ezúton is tisztelettel köszönök
annak a 117 embernek!
– Kiknek szeretnél köszönetet mondani, hogy bekerültél
az önkormányzatba?

– Természetesen a válasz�
tópolgároknak, akik bizalmat
szavaztak nekem. Továbbá a
családomnak, aki a fülemet
rágva erősí�tettek meg abban,
hogy valóban tennem kell Lovasért és végig támogattak a
választásokig. Nem utolsó sorban a lelki támogatásért és a
kiosztott szórólap grafikai részéért a menyasszonyomnak.
– Amikor az újság megjelenik már több mint 4 hónap telt
el a választások óta. Hogyan
értékeled az önkormányzat
munkáját? Mennyire tudtok
együtt dolgozni?

– Kezdő képviselőként is
tapasztaltam, hogy minden
újdonság nehézségekkel is jár,
ennek ellenére meglepődve,
örömmel tapasztaltam, hogy
már az első pillanattól fogva
könnyedén tudunk együtt

Polgárőrség hírei

gondolkozni, dolgozni a testülettel és mindent megbeszélve, döntésre tudunk jutni.

– Milyen terveid vannak a jövőt illetően, mit szeretnél Lovas
érdekében tenni?
– Sok lovasi polgár nagy
szí�vfájdalma a bolt kérdése,
ami már a bemutatkozásomkor is tudvalevő volt, hogy
komoly fejtörést okoz az ös�szes képviselőnek, hiszen ez a
projekt a legösszetettebb, í�gy
ennek a megvalósí�tásához komoly összefogásra és több időre lesz szükségünk, de minden
tőlünk telhetőt megteszünk.
Bár azt vallom, hogy a legfontosabb a lakosok számára
a békés együttélés és a falu
további szépülése, valamint a
minél sokszí�nűbb programok,
amely akár sok látogatót vonz.
Ha bármilyen kérdésben úgy
érzik, tudok segí�teni, kérem,
hogy forduljanak hozzám bizalommal, és meglátjuk, hogy
mit tehetünk! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Szendi Péter

EDR rádiókészülékkel gyarapodott az egyesület
1000 darab EDR (egységes digitális rádiótávközlő rendszer) rádiókészüléket kapott az Országos Polgárőr Szövetség,
amiből egyesületünk is részesült, hogy ezzel is segí�tse a polgárőrök kommunikációját szolgálatadás közben. Ez a készülék lehetővé teszi a polgárőrök és a rendőrség közötti gyors
információcserét. A rádió használatnak szigorú szabályai
vannak, amit oktatáson sajátí�tottak el egyesületünk tagjai.
Reméljük, hogy segí�tségünkre válik majd a készülék.
Február elején egyesületünk 7 fővel részt vett az AlsóörsLovas közötti területen szervezett vadhajtáson. Feladatunk
az volt, hogy a rendőrséggel közösen biztosí�tsuk és lezárjuk
az útkereszteződéseket, hogy senki ne tudjon a hajtott területre bejutni.
Simon Róbert
elnök

Vadhajtáson készült fotó

Lovasi Hírek
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Termelői piac és bringamozi is szerepel
a tervek között

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület rendhagyó közgyűlésre hívta
össze a tagokat a község
egyik hoteljébe. A közgyűlésen megtörtént az
éves tisztújítás, majd

Semsei Sándor elnök
és PATAKI JÚLIA TDM
menedzser ismertették a
-2020as terveket.
Először az új, tervezett
piacról esett szó, melyet
Alsóörsön, az egyesület
irodája előtti területen terveznek megvalósí�tani. A
termelői piac a környékbeli
őstermelőknek, kistermelőknek és kézműveseknek
szeretne lehetőséget biztosí�tani. A terület egyfajta
közösségi térként is szolgál majd, ahol lehet zenés
programokat, családi foglalkozásokat tartani, illetve a tervek között szerepel
nyári estékre egy különleges bringamozi program
is. Ennek lényege, hogy a
projektor egy kerékpáros
áramfejlesztővel lesz ös�-

szekötve és csak akkor kap
a működéshez elegendő
áramot, ha a kerékpárokon
tekernek.
- A helyi termékekkel ös�szefüggésben egy polcrendszer is kialakításra kerül.
Először az alsóörsi és a csopaki irodában, de az egyesület szeretné, ha a térség
szolgáltatói is be tudnák integrálni saját szálláshelyükre vagy üzletükbe ezeket a
jó minőségű árukat. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal is együtt gondolkodunk
és dolgozunk a polcrendszerben, a saját védjegyes
termékeiket is szeretnénk
bemutatni nálunk – mondta
el Pataki Júlia. A következő
terv az idei évben a térségi
e-busz kihasználása. A busz
tavaly nyáron érkezett meg,

Alsóörs önkormányzatának
jóvoltából. Az elmúlt év az
igények és a busz kiismeréséről szólt. Idén tavasszal és ősszel hétvégenként
borjárat indí�tása a terv,
a nyári szezonban pedig
rendszeres
strandjárat
közlekedik Alsóörsön, mely
az esti órákig autómentes
és kényelmes közlekedési
módot biztosí�t a helyiek�nek és nyaralóknak egyaránt. - Szeretnénk bevezetni ezeket a vándorgyűléseket, hogy tagjaink jobban
megismerhessék egymást,
illetve a tagok munkáját is.
Í� gy reméljük, elkezdődik
egy jó hangulatú, baráti
ötletbörze, mely a térség
előnyére válik – hangsúlyozta Pataki Júlia.
Szendi Péter

niszterhelyettes urat, a
Belügyminisz-térium parlamenti államtitkárát, Dr.
Huszár Pál urat, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának világi elnökét, a
Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnokát,
Főtisztelendő vitéz Ajtós
József László prépost, kerületi esperes, plébános urat,
Nagytiszteletű Dr.Kálmán
Csaba református lelkipásztor urat, Főtiszteletű
id.Tislér Géza emeritus református püspökhelyettes
urat, Vörösmarty Éva úrasszonyt, a Vesz-prém Megyei Ö� nkormányzat Közgyűlésének alelnökét, Ferenczy
Gáborné úrasszonyt, Lovas
község
polgármesterét,
Hebling Zsolt urat, Alsóörs
polgármesterét, Czeglédy
Ákos urat, Paloznak polgármesterét és Ferenczy
Gábor urat, Alsóörs alpol-

gármesterét.
Tisztelettel
köszöntöm továbbá a 140
esztendővel ezelőtt született mártí�r sorsú Varjas
Géza családtagjait és rokonait, a kommunista diktatúra időszakában Lovasról
elűzött, illetve az egykori
cselédjeik terrorjának fenyegetettségében Lovason
maradt nagygazda családok
tisztelt képviselőit, a lovasi
és környező települések református gyülekezeteinek
képviseletében megjelent
kedves testvéreinket és
mindannyiukat, akik fontosnak érezték főhajtásukat
Varjas Géza emléke előtt.
Kérem engedjék meg,
hogy bevezetőként idézzem a diktatúra börtöneit
is megjárt, áldott emlékű
Mindszenty József bí�boros,
hercegprí�más, esztergomi
érsek gondolatait arról az
embertelen eszméről, mely

szégyenletes története során
100 millió halálos áldozatot
követelt:
„A kommunizmus nemcsak
politikai párt, hanem legelsősorban világnézet; vallás
ellen, Isten ellen, emberi lélek ellen, apostoli hitvallás
ellen, Tí�zparancs és erkölcs
ellen. Gyilkol, rabol, zsúfolja a börtönöket, a szibériai
munkatáborokat. Lezülleszti
az egyént, tönkreteszi a családot, csordává teszi a tömeget. Amely pillanatban valaki
kommunista, abban a pillanatban megszűnt keresztény
lenni. A keresztény Krisztushí�vő, a kommunista megtagadja az érte meghalt és föltámadt Jézus Krisztust, nem
30 ezüstért, csak egy csalásért. Hite az istentelenség,
erkölcse az erkölcstelenség.”

Emléktábla a mártír sorsú Varjas Géza
lovasi nagygazdának
Pintér Kornél önkormányzati képviselő, a Magyar Vidék Országos 56-os
Szervezet országos elnökének köszöntője Varjas
Géza (1880-1952) emléktábla avatásán.
Á� ldás Békesség, Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hölgyeim és Uraim, Tisztelt
Megemlé-kezők!
A Magyar Vidék Országos
56-os Szervezet és a Lovasi
Református Egyházközség
nevé-ben tisztelettel köszöntöm Ö� nöket az 1952.
október 20-án a kegyetlen
önkény áldozatává vált Varjas Géza lovasi nagygazda , e
ház egykori tulajdonosának
tiszteletére állí�tott emléktábla avatásán.
Tisztelettel üdvözlöm mai
tiszteletadásunkon:
Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, mi-

(folytatás a következő
oldalon)
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(folytatás
az előző oldalról)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai nappal Lovas községben is elérkezett a
történelmi, erkölcsi igazságszolgáltatás ideje a
kommunista diktatúra időszakában kifosztott, és évtizedekig megalázott egykori nagygazda családok

még élő utódai számárEzt
a folyamatot az is segí�tette,
hogy az elűzöttek leszármazottai közül a 2019. év
elején Kovács Györgyi – a
szintén tragikus sorsú házaspár Lovasi Jenő m. kir.
főhadnagy, az 1956-os Lovasi Nemzeti Forradalmi
Bizottság egykori elnöke
és Stefanovszky Magdolna
egyik unokája - a régi lovasi

családok nagy örömére
visszavásárolta ősei villáját. Az ősi Stefanovszky-ház
tehát újra egykori épí�ttetői
leszármazottjának tulajdonában áll.
Mi, akiknek családjai évszázadok óta meghatározták Lovas életét, akiket helyi
pribékjein keresztül tönkre
tett a kommunizmus, nem
kaphatjuk vissza meghalt

szeretteinket, az ellopott
vagyontárgyainkat,
nem
tudjuk utólagosan boldoggá
tenni a szomorú és keserű
életutakat, viszont emelt fejjel járhatunk és emlékezhetünk őseink földjén.
A mai nap a tiszteletadás
mellett legyen tehát sorsüldözött családjaink erkölcsi
elégtételének első állomása
is.

nagyválasztmány
tagja
és hazafi volt, aki létrehozta feleségével a lovasi
gazdakört. Nem engedett
az erőszaknak, mert hitt
Istenben, bí�zott a közösségben, a szüleitől kapott
értékekben. Amikor az
erőszakkal
találkozott,
megtartotta a hitét, emberségét, becsületét, nem
engedett.
– Ma szabad országban,
demokratikus jogállamban élünk, ahol ilyen veszélyekkel nem kell szem-

benézni, de vigyáznunk
kell értékeinkre, amelyeket akkor tudunk ápolni,
ha fel tudjuk mutatni azok
emlékét, akik bátran tettek a közösségért, családjukért, Magyarországért.
Büszke vagyok arra, hogy
Lovasnak ilyen polgára
volt – fogalmazott a képviselő.
Vitéz Pintér Kornél, a
MVOSZ országos elnöke,
az emlékezés főszervezője köszöntőjében Mindszenty József érsek gondolatait idézve elmondta,
a kommunizmus főként világnézet a vallás, Isten, az
emberi lélek ellen, gyilkol,
rabol, lezülleszti az egyént,
tönkreteszi a családot,
csordává teszi a tömeget. Az áldozatok utódai
meghalt szeretteiket nem
kaphatják vissza, de emelt
fejjel járhatnak, emlékezhetnek őseik földjén.
Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház
zsinatának világi elnöke,
a Dunántúli Református
Egyházkerület főgondnoka magyar nemzeti történelmünk fájdalmas, tragikus időszakának nevezte a
kommunista uralmat, ami

Emléktáblát avattak a lovasi
nagygazda tiszteletére

Büszkék lehetünk arra, hogy egy ezeréves nemzet
tagjai vagyunk, amelynek Orbán Viktor személyében olyan vezetője van, akinek egy iránytűje van: mit
tud tenni a Magyarországért, a hazáért.
Í�gy vélekedett Kontrát Egyházközség szervezett.
Károly miniszterhelyettes,
– Nem akart más, csak
országgyűlési képviselő boldogan akart élni, dola 140 éve született Varjas gozni, a családjáért, a teGéza lovasi nagygazda, a lepülésért, Magyarorszákommunista diktatúra ál- gért – emlékezett Varjas
dozata tiszteletére egykori Gézára Kontrát Károly a
házánál állí�tott emléktábla zsúfolásig megtelt faluavatásán pénteken, amit házban. A miniszterhea Magyar Vidék Országos lyettes hozzátette, kitű-56os Szervezet (MVOSZ) nő magyar ember, szőés a Lovasi Református lész-borász, a presbiteri
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Vitéz Pintér Kornél
a MVOSZ országos elnöke

soha többé ne uralja életünket. Varjas Géza méltatásakor aláhúzta emberi
nagyságát, akinek bűne az
volt, hogy tehetős emberként, vallásosan élt. Brutális veréssel akarták rákényszerí�teni a hatalmat,
és másnap szenvedések
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Huszár Pál
a Magyarországi Református Egyház
zsinatának világi elnöke

között meghalt: életével fizetett a brutalitásért, családját földönfutóvá tették.
A köszöntők után Kontrát Károly és Huszár Pál
leleplezte az emléktáblát,
ahol koszorúkat helyeztek el, mások mellett az
elhunyt rokonai. A táblát

Kontrád Károly
miniszterhelyettes,
országgyűlési képviselő

Kálmán Csaba református lelkipásztor és Ajtós
József László prépost, kerületi esperes, plébános
megáldotta, illetve megszentelte. Az emlékezés
fényét emelte Vesztergám
Miklós, Füreden élő tárogatóművész, valamint

Pintér Huba Csanád és
Pintér Zselyke Ida versmondása.

Kovács Erika
(Veszprém megyei
Napló)
Fotó: Pesthy Márton
(Napló)
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