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Veszélyhelyzet idején
sem állt meg az élet Lovason

Több támogatott beruhá-
zás van folyamatban a falu-
ban. A faluházban működő 
egészségügyi alapellátást 
szolgáló helyiségek infra-
strukturális fejlesztésére és 
eszközbeszerzésre kapott a 
tavalyi évben több, mint 11 
millió forint támogatást az 
önkormányzat a Belügymi-
nisztériumtól. Szeretném 
tisztelettel megköszönni Dr. 
Kontrát Károly országgyű-
lési képviselőnk segí�tségét! 
Folyamatban vannak a ki-
vitelezési munkák, melyek 
során az orvosi rendelő elő-
terében, a váróteremben, az 
orvosi rendelőben festés, 
burkolatcsere (járólap és 
csempe), valamint ajtócse-
re, radiátorcsere és új vilá-
gí�tótestek felszerelése és a 

vizesblokk teljes körű felújí�-
tása történik meg. Ezen kí�vül 
a váróterembe székek, a ren-
delőbe asztalok és székek, 
valamint szalagfüggöny ke-
rül beszerzésre. A kivitele-
zési munkák terv szerint zaj-
lanak, június végére elkészül 
a felújí�tott orvosi rendelő, 
melyet örömmel adunk majd 
birtokba a falu lakóinak és 
az alapellátás dolgozóinak.

A Bartók Béla út 
szennyví�zcsatornázási mun-
kái szintén zajlanak. Megtör-
tént az érintett ingatlanok 
bekötése és az út ideiglenes 
helyreállí�tása. A temetőbe 
tervezett urnafal kivitelezé-
sére szintén pályázati támo-
gatást nyert a falu tavalyi év-
ben a Magyar Falu Program 
keretében. A kivitelezési 

szerződés aláí�rásra került, 
október végére elkészül a 
temetőben egy 35 urna elhe-
lyezésére alkalmas urnafal.

Az idei évben is kihasznál-
juk a Magyar Falu Program 
pályázati lehetőségeit. Or-
vosi eszközökre igényeltünk 
támogatást 1 millió 600 ezer 
forint összegben, új EKG ké-
szülék, defibrillátor, laborbe-
rendezés, vérnyomásmérő 
és egyéb eszközök beszerzé-
se érdekében. Az útfelújí�tási 
pályázatban a Határ út déli 
szakaszának aszfaltburkolat 
felújí�tását terveztük 3.1 mil-
lió forint értékben a baleset-
mentes közlekedés feltétele-
inek biztosí�tása érdekében. 
Ezeket a pályázatokat a hi-
vatal munkatársai segí�tettek 
elkészí�teni, már benyújtásra 

is kerültek. Folyamatban 
van a faluház közösségi te-
reinek felújí�tásával kapcso-
latos pályázat előkészí�tése 
és teveink között szerepel a 
közterületek karbantartását 
szolgáló eszközök beszerzé-
sére is a támogatásigénylés 
benyújtása. 

Szeretném megköszönni 
a hivatal dolgozóinak a pá-
lyázatok elkészí�tésével kap-
csolatos munkáját. Települé-
sünk közterületei és parkjai 
szépek, gondozottak. A vi-
rágosí�tás is megtörtént. Fa-
lugondnokunk irányí�tásával 
végezték az önkormányzati 
dolgozók az ültetést és par-
kosí�tási munkákat. Köszö-
nöm szépen a munkájukat!

Ferenczy Gáborné 
polgármester

Kedves állandó lovasi lakosok
és ingatlantulajdonosok!

Köszönetemet szeretném kifejezni önöknek a veszélyhelyzetben tanúsí�tott fe-
gyelmezett magatartásukért. Jó hí�r, hogy május 18-tól megnyithatnak a játszó-
terek, a parkok, a vendéglátóhelyek belső zárt részében való tartózkodás meg-
engedett lesz, valamint a szállodák és a panziók a jövőben fogadhatnak vendé-
geket. Ezt az üzenetet osztotta meg Facebook oldalán Dr. Kontrát Károly ország-
gyűlési képviselőnk. O� nkormányzatunk is megnyitja a játszóteret, a Millenniumi 
parkot, a faluház parkolóját, és a Malomvölgy út lezárt szakaszát.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ugyan az élet újraindí�tásának a feltételei 
megvannak, csökken a fertőzöttek száma, de a védekezést nem hagyhatjuk abba! 
A ví�rus még itt van, jelen van sajnos. Kérem, tartsák be a védőtávolságot, hasz-
náljanak maszkot, ahol kell, a higiéniai követelmények betartására ügyeljenek, 
legyenek körültekintőek. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!  
Itt szeretném megköszönni munkatárasaim segí�tségét, valamint külön Sárdi 
Máté falugondnok, önkormányzati képviselő kiemelt munkáját, amit a veszély-
helyzetben nyújtott. Továbbá a Polgárőrség tevékenységét is köszönöm! Minden-
kinek jó egészséget kí�vánok! Ferenczy Gáborné
  polgármester

Tájékoztatás
A Lovasi Római Katolikus Egyházköz-
ség felhí�vja a Krisztusban hí�vő szere-
tett testvérek figyelmét, hogy az egy-
házfenntartói járulék, más néven az 
egyházadó, behozható a templomba 
a szombati szentmisék után be lehet 
fizetni a sekrestyében. Ha valaki nem 
tud eljönni a templomba, befizethe-
ti vagy átutalhatja az Egyházközsé-
günk bankszámlájára 11748069-
20031309 az összeget, neve és lak-
cí�me feltüntetésével. 2020-ban az 
összeg, nyugdí�jasoknak 5.000.- Ft, 
kereső családtagnak 6.000.- Ft/ év. 
Azoknak pedig, akik már befizették, 
hálás köszönetet mondunk.
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Neked mi kedves Lovason?
Lakossági vélemények az értéktárhoz

A pandémiás időszak 
múlásával kérdés, hogy 
mit tanultunk ebből a 
helyzetből. Levonjuk a 
következtetéseket, vagy 
mindent folytatunk úgy, 
mintha semmi nem tör-
tént volna? Ugyan úgy 
fogyasztunk, épí�tünk és 
rombolunk, mint előtte? 
E� n hajlok arra, hogy ez 
a természet jelzése volt. 
Jelzés, hogy gátlástalanul 
és korlátok nélkül nem él-
hetünk a természet felett, 
hanem tisztelnünk kell 
azt, helyet hagyva virág-
nak, bogárnak, madárnak. 
Ezt a gondolkodást és vál-
tozást kicsiben kell(ene) 
elkezdeni. Mí�g ezeket a 
sorokat í�rom az O� reghe-
gyen, két irányból hallom, 
hogy munkagépek dol-
goznak, a madarak hang-
ját alig tudom kivenni… 
Amit látok, hogy jelenleg 
az O� reghegyen három 
épí�tkezés folyik és továb-
bi két telken került az új 
házhely kijelölésre. 

Nos, ez nem a jó irány. 
Több ház, több autó, több 
ember, több zaj. Elveszik 
a szellősség, ritkul az 
élővilág, ritkul a szőlő, a 
szomszéd minden szavát 
hallod, jönnek-mennek 

az autók vég nélkül. U� gy 
tűnik minden maradt a 
régi…

Vannak azonban pozi-
tí�v események is! A Lo-
vas Kikötőnél kihelyezett 
„Neked mi a legszebb Lo-
vason?” véleménygyűjtő 
palackba többen í�rtak név 
nélkül, hogy mit vagy mit 
nem szeretnek, mi ad a fa-
lunak hangulatot.

„Régóta túrázunk Lo-
vason, szomorúan látjuk, 

hogy a Séden átkelve be-
épült a rét, egészen le az 
útig. Reméljük azt a ma-
radék kis zöldet meghagy-
ják!”

„A vöröskő kerítéseket 
ki kellene javítani, akkor 
szebb lenne.”

„Legyen tájház Lova-
son!!!”

„A Balatoni út melletti 
földek a szalmabálákkal 
nagyon szépek, igazi falusi 
romantika”

„Nagyon szép a pajta és 
kőépületek az Andinál.”

„Jó, hogy a falu közepe 
már nem egy lerobbant 
parkoló, hanem rendbe 
jött a Lovas Kikötővel, de 
az abc borzasztóan néz ki.”

„Jó sok autó van ebben a 
kis faluban”

„Egységes építési sza-
bályzattal hangulatosab-
bak lennének az utcák”

Csomai Lóránt
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Kedves Betegeink!
Felhí�vnám figyelmüket a mostanág-

ban bevezetett változásokra az egészn-
ségügyi ellátásban! A könnyí�tések nem 
jelentik a járvány végét! Háziorvosi 
rendelésre telefonos egyeztetés után, 
továbbra is csak indokolt esetben lehet 
személyesen befáradni, akkor is kérjük, 
a rendelőhöz érkezéskor jelentkezzee-
nek, hogy elkerüljük a váróban is a tork-
lódást.

A miniszteri rendelet értelmében 
óránként 4 beteget láthatunk el, azt is 
szigorú előí�rások szerint. Felső légúti 
hurutos tünetekkel továbbra sem keresk-
hető fel a rendelő, az ilyen panaszokat 
mindenképpen a háziorvossal kell mego-
beszélni. Jogosí�tványokat már hosszab -
bí�thatunk, a fenti feltételek figyelembe 
vételével. A közgyógyigazolványok, 

szakorvosi javaslatok változatlanul érz-
vényesek a veszélyhelyzet feloldásáig, 
de korlátozott számban elkezdhető a 
bejelentkezés.

A laboratórium szintén korlátol-
zott számban már fogad előjegyzés 
alapján, az ismert: 06/88-371 132-es 
telefonszámon. A többi szakrendelése-
re is időpontegyeztetés szükséges, a 
betegfogadás részleteit is ekkor lee-
het megbeszélni. Beutalót adunk, ha 
már van időpont. Alsóörs, Felsőörs és 
Lovas tekintetében továbbra is csöko-
kentett rendelési időben dolgozunk, 
de én 8-16 óráig elérhető vagyok a 
06/30-9461-361-es telefonszámon, 
bármilyen kérdés van nyugodtan hí�vá-
janak! Otthoni beteglátogatást egyen-
lőre nem végzünk, házhoz hí�vást is 
csak kifejezetten indokolt esetben tel-
jesí�tünk! Kitűnően működik az E-reK-

cept, ha nincs panasz, csak a szokásos 
gyógyszert kell felí�rni, hí�vják a 06/20-
7777-282-es telefonszámot!

Köszönjük:
dr. Bardóczi Miklós

háziorvos

Együttműködésben
a folyamatos biztonságért

A Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság munkatársai a pol-
gárőrökkel együtt rendszere-
sen látnak el járőrszolgálatot 
a nyaralók, szőlőhegyek és 
pincék környékén.

A hétvégi házak, a szőlőker-
tek és a hozzá tartozó épüle-
tek a tavalyi idény óta elnép-
telenedtek, a tulajdonosok ál-
talában ritkán, hétvégenként 
látogatják ingatlanjaikat. Ezek 
a körülmények megnövelhe-
tik a betörések kockázatát. A 
bűncselekmények megelőzé-
se érdekében a balatonfüredi 
rendőrök a helyi polgárőrök-
kel együttműködve rendsze-
resen járőröznek a nyaraló-
övezetekben az idegenfor-
galmi szezon előtt is. Hetente 
több alkalommal, prevenciós 
járőrszolgálat keretében ke-
resik fel a nyaraló-, szőlő- és 
pincetulajdonosokat, hogy 
személyesen lássák el őket 
tanácsokkal ingatlanjaik és 
értékeik védelme érdekében.

- Mindenképpen ellenőriz-
zék az ingatlan körüli kerítést 
és tartsák jó állapotban, va-

lamint a kaput mindig zárják 
kulcsra. Az udvarról, teraszról 
vigyék el az értékeket, lehető-
ség szerint az ingatlanokban 
se maradjon jelentősebb ér-
ték. Gondozzák rendszeresen 
az ingatlan udvarán lévő ter-
mészetes és telepített növény-
zetet, mert így áttekinthető 
marad a telek, és a járőrök, 
polgárőrök is megfelelően 

átláthatnak a területen az el-
lenőrzések alkalmával. Fontos, 
hogy a nyaraló nyílászárói jó 
állapotúak legyenek, azokat 
mindig zárják! Használjanak 
jó minőségű zárakat, rácsokat, 
egyéb vagyonvédelmi eszközö-
ket (kamera, mozgásérzékelő, 
riasztó)! Adják meg telefonos 
elérhetőségüket egy megbíz-
ható személynek (körzeti meg-

bízott, polgárőr vagy a telepü-
lésen élő bizalmi személy), aki 
időnként ellenőrízheti telkét, 
és rendkívüli esemény bekövet-
kezésekor a hatóságokat azon-
nal értesíthesse – nyilatkozta 
lapunknak Szekeres Kornél 
rendőrnagy, iskolai bűnmeg-
előzési tanácsadó.

Szendi Péter
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Hétvégi programokkal kívánják
megerősíteni a nyári szezont

Március 16. óta zárva 
tart az irodánk. Persze ez 
nem jelenti azt, hogy meg-
állt a munka. Mindannyian 
otthonról dolgozunk, nyu-
godtan mondhatom, hogy 
még többet, mint koráb-
ban – kezdi Pataki Júlia, a 
Balaton Riviéra Turiszti-
kai Egyesület TDM mene-
dzsere. 

Az egyesület öt község 
(Alsóörs, Csopak, Felsőörs, 
Paloznak és Lovas) turiz-
musban érdekelt vállalkozó-
iból és magánszemélyeiből 
alakult 2005 októberében. 
Céljuk, hogy minél több és 
minél elégedettebb vendég 
töltse náluk jól megérdemelt 
pihenését. Pataki Júlia el-
mondta, hogy az első hetek 
lassan indultak be, át kellett 
strukturálni a munkájukat, 
szinte az összes folyamatban 
lévő, illetve tavaszra terve-
zett projektjüket félre kellett 
tenni vagy át kellett húzni. 
Ez elég nehéz időszak volt. 
- Azóta kialakult az új mun-
karend. Igyekszünk minden 

tagunkat folyamatosan tájé-
koztatni. Küldjük a megjele-
nő új kormányrendeleteket, 
szakmai híreket, telefonos 
megkeresésekre igyekszünk 
válaszolni, ami esetleg nem 
egyértelmű, nem tudjuk még 
a választ, annak utánajá-
runk. Ebben óriási segítsé-
get nyújt nekünk a Magyar 
Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Szövetség, akiktől 
folyamatosan kapjuk az új 
híreket, szakmai tájékozta-
tást és rendszeresen vannak 
online megbeszéléseink más 
TDM szervezetekkel is, így 
elég hatékonyan tudunk in-
formálódni – folytatja tovább 
Pataki Júlia.

Szerinte a folyamatos 
változáshoz a legnehezebb 
alkalmazkodni, hihetetlen 
gyorsan kell reagálniuk. 
Bizakodóan, készülnek a 
nyárra. Változott a tervük is, 
úgy gondolja, hogy az em-
bereknek a tavaszi leállás 
miatt kevesebb szabadsága 
lesz. A hétvégéket szeretnék 
programokkal megerősí�teni, 
hogy ha rövidebb időre is 

érkeznek a vendégek, tartal-
masan tölthessék az idejü-
ket. Arra számí�tanak, hogy 
a külföldi nyaralás helyett is 
sokan a Balatont választják 
idén nyáron, hiszen közel 
van, biztonságos és sokszí�nű 
úti cél. Dolgoznak azon is, 
hogy segí�tsenek a tagoknak 
a biztonságos vendégvárás 

feltételeinek megteremté-
sében. - Az a cél, hogy kije-
lenthessük, hogy egy valóban 
biztonságos desztináció va-
gyunk. Várjuk az új kormány-
zati intézkedéseket és azok-
nak megfelelően startolunk 
mi is – fejezte be Pataki Júlia. 

Szendi Péter

Idén nyugdíjasok nélkül ültették
el a virágokat Lovason

Az elmúlt évek során a Malomvölgy Nyugdí�jasklub tag-
jai és az önkormányzat dolgozói ültették el a virágokat a 
falu legfrekventáltabb helyeire. Sajnos a koronaví�rus itt 
is közbeszólt. A járvány miatt most csak az önkormány-
zat dolgozói (Tóth Gábor, Sántics Bernadett, Hudanik Ist-
ván, Nagy Péter) ültettek, mintegy ezer tő virágot. Vinka, 
begónia, napvirág, kukacvirág, muskátlik dí�szí�tik Lovas 
közterületeit. Ez is azt jelzi, hogy a járvány ellenére nem 
állt meg az élet a községben, mely most tovább szépül. 

Szendi Péter
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Szerződést kötöttek a Telekom Veszprémmel
Új irányvonalon működik a kézilabda Alsóörsön

Az Alsóörsi Kézilabda-
Utánpótlásközpont 12 év-
vel ezelőtt, az országban 
elsőként nyitotta meg ka-
puit. A központ rendelke-
zett létesítménnyel, prog-
rammal, szakembergárdá-
val és mecénással a helyi 
önkormányzat és MKB 
Veszprém személyében. 

- Fontos volt a benne részt-
vevő gyermekek jelenléte, akik 
az ország egész területéről, 
sőt Erdélyből, Délvidékről és 
a Felvidékről is érkeztek. A 
program megálmodói Hidasi 
Ferenc és Lipták Gyula taná-
rok voltak. Ennek megvaló-
sítói az említett urakon kívül 
Ferenczy Gábor jómagam, 
majd később Brandt Tamás 
is csatlakozott az utánpótlás 
központ munkájába. A tizen-
két év alatt 129 kupát őrzünk 
az iskola vitrinjében. Számta-
lan diákolimpiai és gyermek-
bajnokságbeli országos első 
helyezést értünk el kézilabdá-
ban és atlétikában. Több csa-
patra való NB I-es játékos és 
számtalan utánpótlás és több 
felnőtt válogatott kézilabdá-
zó kezdte pályafutását Alsó-
örsön. Ezek közül kiemelném 
Ligetvári Patrikot és Bóka 

Bendegúzt, akik a válogatott-
ban is szerepelnek – kezdi Mé-
száros Károly iskolaigazgató, 
miközben büszkén mutogat-
ja a serlegeket. 

Az elmúlt években sokat 
változott a kézilabda után-
pótlás helyzete. A TAO támo-
gatás az akadémiai rendszer 
átgondolására, új irányvá-
lasztásra kényszerí�tette a 
kézilabdázás helyzetét Al-
sóörsön. Egy nagyobb klub-
hoz való tartozás, kötődés, a 
megmaradás és fejlődés le-
hetséges útja. Az új irányról 
bekapcsolódva az akadémiai 
rendszerbe megállapodást 

kötött az önkormányzat, az 
Alsóörsért Közalapí�tvány - 
mely jelenleg működteti a 
kézilabda utánpótlást Alsó-
örsön – az Endrődi Sándor 
Református A� ltalános Isko-
la és a Veszprém Handball 
Team Zrt. A megállapodó 
felek igyekeznek egymás 
előnyeinek kihasználásával 
működtetni és folytatni a 
kézilabdázást Alsóörsön. - A 
jövőben az Alsóörsön kézilab-
dázó tanulók Telekom Vesz-
prém Alsóörs néven szerepel-
nek a gyermekbajnokságban. 
A Telekom Veszprém részéről 
tapasztalt edzők és volt élvo-

nalbeli játékosok segítik a fel-
készüléseket és a versenyez-
tetést, gondolok itt Iváncsik 
Gergőre és Velky Mihályra. 
Bizakodóan nézünk a jövő 
elé, hiszen a gyermekbajnok-
ság első osztályában és szi-
vacskézilabdában kívánjuk 
versenyeztetni tanulóinkat 
– folytatja tovább Mészáros 
Károly, aki elmondta, hogy 
jelenleg tanulóik digitális 
csatornákon keresztül fog-
lalkoznak a sporttal, több-
kevesebb sikerrel, ered-
ménnyel. A négy hét tapasz-
talata az, hogy az intézmé-
nyesí�tett iskolai keretek közt 
szervezett és lebonyolí�tott 
tudás átszármaztatást nem 
lehet pótolni. Vannak új és 
még jobb kezdeményezések, 
de a sport az életük része, 
ahol csapatok, tanulók 
mérkőznek egymással és ezt 
a gyönyörű dolgot most az 
élet átí�rta. Mészáros Károly 
reméli, hogy a digitális taní�-
tás során, - melyet megkö-
szön kollégáinak, a tanulók-
nak és a türelmes szülőknek 
- hogy át- és felértékelődik 
az egymással való törődés, 
odafigyelés kompetenciája. 

Szendi Péter

Kedves könyvtár látogatók!
O� römmel értesí�tem O� nöket, hogy a könyvtárak kötelező zárva 
tartása idején beiratkozott olvasóink részére online kölcsön-
zésen keresztül házhoz szállí�tom a lovasi könyvtárban rendel-
kezésre álló könyveket.
Kölcsönzés menete:
http://opac3.bfkisterseg.monguz.hu:8080/ webcí�men lehet 
kiválasztani a kí�vánt könyvet szerző, cí�m, vagy téma alapján és 
máris látható szerepel-e a katalógusunkban, illetve kölcsönöz-
hető-e éppen. 
Kéréseit, kérdését a mamacsek76@gmail.com cí�mre küldheti el.
Az összekészí�tett könyveket házhoz kiszállí�tom előre egyezte-
tett időpontban.
A kiszállí�tást Lovas területére tudom teljesí�teni.
U� dvözlettel:

Magócsi Andrea
könyvtáros
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A vízparton is tartani kell az előírt távolságot
Májusban véget ért a 

csónakos tilalom, szabad 
a süllő, a balin és a sügér 
horgászata, de tart a kő-
süllő fogási tilalma. Fi-
gyelni kell még a gardára, 
a harcsára, a compóra és 
egyes helyeken a pontyra 
– tanácsolja a pecásoknak 
Nagy Gábor, a Balatoni 
Halgazdálkodási Zrt. hor-
gászati ágazatvezetője.

Május elsejétől szabad 
kihajózni ragadozó halas 
felszereléssel a balatoni ki-
kötőkből. Jó hí�r még a hor-
gászoknak, hogy a Balatoni 
Ví�zirendészeti Rendőrkapi-
tányság illetékesétől kapott 
friss tájékoztatás szerint 
már nem csak az egy lak-
cí�mre bejelentett személyek 
horgászhatnak együtt a ví�zi 
járművekben vagy egyéb 
horgászhelyeken.

Ettől függetlenül a ví�zpar-
ton tartózkodva is fontos, 
hogy a pecázók kerüljék a 

csoportosulást, lehetőleg 
tartsanak kellő távolságot a 
velük nem egy háztartásban 
élőktől, valamint figyeljenek 
a járványhelyzetben ajánlott 
higiéniai előí�rásokra.

Május elsejétől felsza-
badult a süllő, a balin és a 
sügér fajlagos tilalmi ideje, 
ugyanakkor a Balatoni Hal-
gazdálkodási Zrt. horgászati 
ágazatvezetője felhí�vja a ra-

gadozóhal-horgászok figyel-
mét arra, hogy a kősüllőre 
továbbra is tilalom van ér-
vényben, egészen június vé-
géig. Nagy Gábor a Naplónak 
nyilatkozva kifejtette: idén 
feloldották a pontytilalmat, 
azonban ez nem vonatkozik 
a Keleti-Bozót-csatornára, a 
Nyugati-övcsatornára, a Ci-
gány-csatornára, valamint a 
Kis-Balatonra. Egyúttal ké-

rik a horgászokat, hogy ne 
feledkezzenek meg a garda 
fajlagos tilalmi időszakáról 
sem, amely május végéig 
tart.

A horgászati ágazatvezető 
megjegyezte, a harcsa és a 
compó tilalmi ideje május 4. 
és június 15. között van ér-
vényben. A Balatonon helyi 
szabály, hogy a harcsa fogá-
si tilalma minden méretre 
vonatkozik. Emellett a hal-
gazdálkodási társaságnak az 
a kérése, hogy a májusban 
részben vagy egészben ti-
lalmas fajok (harcsa, com-
pó, garda, kősüllő, illetve a 
nevezett helyeken a ponty) 
esetében tartsák tisztelet-
ben a Balatoni Horgászrend 
8. pontját, tehát az adott 
tilalmas fajra célzottan ne 
horgásszanak, ha pedig is-
métlődően horogra akad, 
váltsanak horgászmódszert 
vagy horgászhelyet.

Molnár Sándor (Napló)

Duplájára nőtt az ebédkihordás Lovason
– az idősek betartják a szabályokat

Sárdi Máté márciusban volt kilenc 
éve, hogy falugondnokként dolgozik 
a községben. Tősgyökeres lovasiként 
mindig is szívén viselte a falu sorsát, 
kiváltképp most a koronavírus jár-
vány idején.

Tavaly ősszel önkormányzati képvise-
lő lett, emellett a helyi polgárőrség alel-
nöke. Mint mondja, március közepétől 
megváltozott az ő munkája is. – Amióta 
bezárt Alsóörsön az iskola és az óvoda, 
nem kell a gyerekeket szállítanom reggel 
és délután. Ugyanakkor a szociális ellátás 
megnövekedett. Gondolok itt a bevásár-
lásokra, gyógyszerek kiváltására, csekkek 
feladására, ebéd kihordására, mely az 
elmúlt két hónapban duplájára emelke-
dett. Ugyanakkor arra is volt példa, hogy 
hozzak üzemanyagot, vetőmagokat, ezzel 
segítve néhány embernek a kerti munkájá-
ban – kezdi Sárdi Máté, aki nem mellesleg 
a Tihany labdarúgócsapatának a kapusa.

Máté szerint az idős emberek nagyon 
fegyelmezetten és szigorúan betartják a 
kormány intézkedéseit. Nem mozdulnak 

ki otthonról, szí�vesen veszik a segí�tséget. 
Szociálisan mindig is érzékeny volt, ezért 
természetesnek veszi, ha segédkezik. Ami 
pedig örömmel tölti el, hogy Lovason az 
emberek figyelnek egymásra, több fiatal 
segí�t az időseknek, ez is azt mutatja, hogy 
a páratlan szépségű községben érdemes 
élni. 

Az önkormányzat az elsők között volt, 
akik maszkokat gyárttattak. – Ezer darab 
szájmaszkot készített el Szabó Annamária 
helyi varrónő és kolléganője, melyeket ki-
osztottunk a lakosoknak. Ez például most 
nagyon jól jön nekik, hiszen kormányren-
delet írja elő, hogy a boltokban és a tömeg-
közlekedésen kötelező a maszk viselése. 
Ráadásul támogattunk egy helyi vállalko-
zást is. Ha egy picit is hozzájárultunk ez-
zel, hogy Lovason a járványt távol tartsuk, 
akkor azt gondolom, hogy a képviselő-tes-
tület jó döntést hozott annak idején – foly-
tatja tovább Sárdi Máté, aki azt is elmond-
ta, hogy a helyi polgárőrség is aktí�van 
kiveszi a részét a dolgokból, próbálnak 
ott segí�teni, ahol tudnak. Húsvétkor és a 

május elsejei hosszú hétvégén fokozott 
szolgálatot tartottak, ügyelve arra, hogy 
a faluban lezárt területeket ne keresse 
fel senki. Nem mellesleg 150 kilogramm 
lisztet kapott a civil szervezet, melyet, ha 
időszerű kiosztanak az arra rászoruló 
embereknek. 

Szendi Péter
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Az idei Pünkösd különösen is
csodálatos ünnep lesz számunkra…

Szeretett Testvéreim a Jé-
zus Krisztusban! A pünkösd 
a zsidóknál eredetileg ara-
tási hálaadási ünnep volt, 
később ilyenkor ünnepelték 
meg a zsidók a Sí�nai hegyen 
kapott törvényt is. De amiről 
mi keresztények pünkösdkor 
megemlékezünk a Szentlélek 
U� risten eljövetelének napja, 
csodálatos ünnepe. Gondolom 
mindenki ismeri a Krisztus 
mennybemenetele utáni első 
pünkösdnek történetét, amit 
az U� jszövetségi Szentí�rásban 
az Apostolok Cselekedetei-
ben a 2. fejezet 1-11 verséig 
olvashatunk. Amikor a Jézus 
által megí�gért Szentlélek he-
ves szélzúgás közepette tü-
zes lángnyelvek formájában 
eltöltötte az apostolokat, a 
Boldogságos Szűz Máriát és 
a szélzúgást követő összecső-
dült tömeget. Ez a szélzúgás 
jelezte a kí�vülállók számára 
a Szentlélek eljövetelét. Em-
lékezzünk csak vissza Jézus 
szavaira, amikor is Jézus is 
hasonlí�totta szélhez a Lelket, 
méghozzá a Nikodémussal 
folytatott beszélgetésben. A 
tüzes nyelvek összetett szim-
bólumnak tekinthetők: hisz a 
tűz Isten hatalmát jelképezi, 
jelenlétét jelzi, mint (pl. az égő 
csipkebokor Mózes számára 
a Sí�nai hegyen), a nyelvforma 

viszont a később megvalósult 
nyelvcsodára utal. Eksztatikus 
beszédre kell gondolnunk, 
amelynél nem volt szükség 
magyarázóra, hogy a külön-
böző nyelvű emberek ugyan-
azon Lélek által, aki őket erre 
a beszédre késztette, a hallga-
tósággal meg is értette szava-
ikat. Az első Korintusiaknak 
í�rt levél 12 fejezetében olvas-
suk: „Testvérek: senki sem 
mondhatja; „Jézus az U� r”, csak 
a Szentlélek által. A lelki ado-
mányok ugyan különbfélék, 
a lélek azonban ugyan az. A 
szolgálatok is különfélék, de 
az U� r ugyan az. Sokfélék a je-
lek is, de Isten, aki mindenben 
mindent véghezvisz ugyan 
az. E� s a Lélek ajándékait min-
denki azért kapja, hogy hasz-
náljon vele. A test ugyan egy, 
de sok tagja van, a testnek ez 
a sok tagja mégis egy test. I�gy 
Krisztus is. Mi ugyanis mind-
nyájan egy Lélekben egy testté 
lettünk a keresztséggel: akár 
zsidók, akár pogányok, akár 
rabszolgák, akár szabadok. 
Mindnyájunkat egy Lélek ita-
tott át.” A pünkösd befejezés 
is, és kezdet is. A Szentlélek, a 
személyes szeretet beteljese-
dése is, és új életkezdés is. A 
Szentlélek titkát igazában az 
ismerheti meg valamennyire, 
aki szeret. Jézust megvallani, 

Jézust követni csak az tudja, 
aki a Szentlélek erejében ké-
pes a szeretetben szolgálni az 
üdvözí�tő Jézust. Nem elég csak 
az emberi meggyőzés, hanem 
készségre van szükségünk, 
olyan készségre, mely kész-
ség gyarlóságunk ellenére is a 
szeretet által és a lelki adomá-
nyok által visznek közelebb 
bennünket a szenvedő, meg-
ölt, de dicsőségesen feltámadt 
urunkhoz Jézus Krisztushoz. A 
lelki adományokat a Szentlé-
lekkel, a Szentlélekben tudjuk 
teljes mértékben kiteljesí�te-
ni az U� rral, Jézus Krisztussal. 
Pünkösdkor ünnepeljük az 
Egyház születését, amikor is 
az apostolok a Lélek által meg-
erősödve, elkezdik a Krisztusi 
parancs teljesí�tését, „vegyé-
tek a Szentlelket s elmenvén 
az egész világba hirdessétek 
az evangéliumot minden te-
remtménynek. Aki hisz és 
megkeresztelkedik üdvözül, 
aki nem hisz az elkárhozik” 
Testvéreim, világos és őszinte 

beszéd a mi Urunktól! A Lélek 
biztosí�tja számunkra azt, hogy 
eljussunk ahhoz az Atyához, 
aki létrehozott, megteremtett 
Bennünket a hitvesi szeretet 
által a Fiú az, aki meghí�v az 
Atya házába a vele való közös-
ségbe és a Szentlélek szemé-
lyes erősí�tő és szeretet által 
megszenteli a mi életünket. 

Az idei Pünkösd különösen 
is csodálatos ünnep lesz szá-
munkra, hiszen a ví�rus által 
elkedvetlení�tett, szomorúvá 
tett, kiábrándulttá tett embe-
rek megtapasztalhatják azt, 
hogy a Teremtő Lélek erősí�tő 
tisztí�tó szele lesz az, ami va-
lóságos értelemben is meg-
tisztí�tja a világunkat, meg-
tisztí�tja gondolkodásunkat és 
lelkünket, hogy ujjá születve 
a Szentlélek által tudjuk to-
vább folytatni a tanúság tevő 
keresztény életünket. Boldog 
pünkösdi ünnepeket kí�vánok. 

Ajtós József László
kerületi esperes, plébános

Paloznak – Csopak- lovas, Felsőörs
Római Katolikus Egyházközségek Plébánia Hivatala
H-8229 Paloznak, boldog Apor Vilmos u. 2.
Tel/Fax: 87/446-812
v. Ajtós József László c. prépost,
kerületi esperes, plébános
paloznakplebhiv@gmail.com

Epres roló réteslapból
Réteslapból nem csak ré-

test lehet készí�teni. Kissé 
pepecselős, de semmiképp 
sem bonyolult. Egy csomag 
réteslapból kb. 36-40 roló is 
lesz. Mindig csak annyit tölt-
sünk meg, amennyi pár órán 
belül elfogy. 

Hozzávalók: 
egy csomag réteslap
10 dkg vaj
 2 dl tejszí�n
20 dkg fehér csokoládé
25 dkg mascarpone
25 dkg eper
vaní�liás porcukor

Elkészítés:
A réteslapot 10*10 cm-es 

négyzetekre vágom. A vajat 

megolvasztom. Egy rolóhoz 
3 db rétesnégyzetet haszná-
lok úgy, hogy minden réte-
get lekenek vajjal. A 3 rétegű 
tésztát a fém roló formára 
tekerem és sütőlapra helye-
zem úgy, hogy az illesztés 
alul legyen. A rétesrolókat 
200 fokos sütőben 10 - 15 
perc alatt ropogósra sütöm. 
O� vatosan leveszem a formá-
ról és töltésig zárt doboz-
ban, hűvös helyen tárolom. 
FONTOS! Mivel a vékony 
réteslapok könnyen kiszá-
radnak, amivel éppen nem 
dolgozom, azt mindig visz-

szacsomagolom. A krémhez 
a tejszí�nt felforrósí�tom (ne 
forrjon), a fehér csokit bele-
tördelem és elkavarom. Ha 
kihűlt, hűtőbe rakom.

A hideg krémet elekt-
romos habverővel habbá 
verem. A mascarponét kré-
mesre kavarom a pürésí�-
tettem eperrel és a habhoz 
adom. A rolókat a krémmel 
megtöltöm, és porcukorral 
megszórva tálalom. 

Jó étvágyat kí�vánok!

Fehérné Kiszlinger Anett
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk O� nöket, hogy május 18-tól a személyes ügyfél-
szolgálatot csökkentett üzemmódban újraindí�tjuk az alábbiak 
szerint. Ügyfélszolgálatunkat előre egyeztetett időpontban, 
kizárólag az alábbi ügy típusokkal keresheti fel: 
–  zsák, edényvásárlás (piros, sárga, átlátszó): zöld zsák vák-

sárlása miatt kérjük, NE keressenek minket, ahogy a fenti 
zöldhulladék gyűjtésre vonatkozó tájékoztatóban is í�rtuk, a 
zöld zsák forgalmazása szünetel, 

–  szolgáltatás átírása (tulajdonosváltás miatt): csak az ide 
vonatkozó dokumentumokkal együtt keressen minket, pl. 
adásvétel esetén adásvételi szerződés, az ügyhöz tartozó irato-
kat minden esetben kérjük, hozza magával, ezek hiánya esetén 
nem tud ügyet intézni.

A járványügyi előí�rásoknak megfelelően, a személyes ügy-
félkapcsolat, a vonatkozó előí�rások szerint történik, en-
nek megfelelően a napi ügyfélforgalom erősen limitált. 
Kérjük, csak az esetben használja ezt a lehetőséget 
és foglaljon időpontot, ha az ügyintézése más módon 
nem lehetséges (e-mailen, telefonon, postai úton).  
Ügyfélszolgálatunkon tartózkodása során a maszk 
viselése kötelező, azon ügyfeleket, akik nem viselnek 
maszkot, nem tudjuk fogadni (lefoglalt időpont ellené-
re sem)! Kézfertőtlení�tés az ajtóban történik, a fertőtlení�tőről 
Társaságunk gondoskodik.
Időpontfoglalását az alábbi link használatával teheti meg: 
https://balkom.hu/idopontfoglalas/!
Pontos és friss információkkal kapcsolatosan, kérjük, folya-
matosan kövessék nyomon honlapunkat (www.balkom.hu/
hirek/)!
Szíves együttműködésüket köszönjük!
Vigyázzunk egymásra, családunkra és magunkra!
Balatonalmádi, 2020. május 11.

Minden amit a magaságyról 
tudni érdemes

Ebben a cikkeben magaságyás épí�tésének lépéseit szeret-
ném bemutatni. Aki kedvet érez, maga is megépí�theti ottho-
nában és élvezheti a gyors termés és könnyű, élvezetes ker-
tészkedés előnyeit.

De mi is az a magaságy? A földtől 60-80 centiméterre ki-
emelt ágyást nevezzük magaságyásnak. Ismertetője, hogy 
mindig valamilyen, általában fából készült keret határolja az 
ágyást, amely jó minőségű talajok, komposzt, és akár trágya 
egymásra rétegzéséből épül fel. A különböző zöldségpalán-
ták, virágos egynyári növények, fűszer- és gyógynövények, 
hagymások, illetve a szamóca mind kiválóan megél az ágyásá-
ban. Miért jó a magaságyás, teszik fel sokan a kérdést. A 
magaságyás egyik fő előnye, hogy az ide ültetett virágok vagy 
zöldségek gondozása sokkal kényelmesebb az ágyásban, mint 
a föld sí�kjában, hiszen nem kell görnyedve művelni a kertet. 
O� sszeállí�tása nem igényel túl nagy szakértelmet, ráadásul 
nagyon jó minőségű talajba ültethetjük a növényeinket, és az 
ágyásban kialakí�tott rétegrend miatt sokkal jobb termésre is 
számí�thatunk, mint az átlagos termőföldben. Emellett réte-
ges felépí�tése révén a magasí�tott ágyás olyan mennyiségű hőt 
termel, amit a növények igencsak meghálálnak gyorsabb fej-
lődésükkel, ezért is használják előszeretettel a magaságyást 
például palánták termesztéséhez. A magaságy készí�tését ko-
ratavasszal célszerű elkezdeni. Az első lépés a hely kijelölése. 
Minthogy naponta van vele dolgunk, célszerű, ha könnyen 
megközelí�thető, napos, szélvédett helyre kerül. Legyen a kö-
zelben a kút, vagy a ví�zcsap és legyen hely a komposztérlelő 
számára is. A magaságy kerete szinte bármiből készülhet, 
akár használt deszkából, széldeszkából, bőrdeszkából, téglá-
ból, kőből, faforgács lapokból, vagy bármilyen más, természe-
tes anyagból. U� gyeljünk arra, hogy a keret egyes részei között 
hézag maradjon, ami a légmozgást az anyagban lehetővé teszi. 
A magaságy épí�tése azzal kezdődik, hogy a helyén a talajt 
20 cm mélységben ki kell ásni; ide kerül a legalsó, talaj-
képző réteg: fák, bokrok metszési nyesedéke, szőlővenyige, 
nádtörmelék, kukorica- és napraforgószár, kifőzött szőlő-
törköly, stb. Az anyagot taposással kell megtömörí�teni. A 
következő, 20 cm vastag réteg a kertben és környezetében 
keletkező, komposztálandó, lehetőleg felaprí�tott szerves 
hulladékból áll, majd erre kerül egy ugyancsak 20 cm vas-
tagságú réteg lehullott levelekből. Erre terí�tsünk 20 cm 
vastag érett komposztréteget, amelybe lehetőleg kever-
jünk érett istállótrágyát is, majd legfelül egy 20 cm vas-
tagságú, jó minőségű, friss kerti föld réteg helyezkedik el. 
Az egész talajtömegnek kissé nyirkosnak kell lennie. A szer-
ves anyagok korhadási folyamata rövidesen megkezdődik, 
amelynek következtében széndioxid és hő keletkezik; mind-
kettő elősegí�ti a növények vegetációját, ezért a jól előké-
szí�tett magaságyba korábban lehet elkezdeni a magvetést 
és a palántázást. A talajtömeg a keret pereméig töltse ki az 
ágyat, mert a korhadási folyamat következtében a talaj a nyár 
folyamán meg fog süllyedni, amit a szükséges vastagságú 
kerti föld réteggel kell pótolni.

(Forrás: internet)


