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Mi történt Lovason
az elmúlt 7 hónapban?

Kedves Lovasi Lakosok!

A koronaví�rus világjárvány
miatt 2020. novemberétől
nem ülésezhetett a képviselő-testület, a falu ügyeit a polgármester egy személyben
intézte. Valamennyi döntés
meghozatala előtt kikértem
a képviselők véleményét, de
szeretném hangsúlyozni, hogy
csak a sürgős, halaszthatalan
ügyekben volt döntési jogköröm. Röviden tájékoztatást
szeretnék adni a faluban történtekről, a legfontosabbakat
kiemelve.
Több beruházás valósult
meg az elmúlt időszakban.
Decemberben külterületi utak
karbantartását végeztük el
2.867.025,- Ft összegben. Elkészült a Kishegyi út murvázása, a Falurét u. kátyúzása és
a Cincás köz murvázása. Februárban befejeződött a Bartók
Béla út szennyví�z-csatornázása, 6 lovasi ingatlan bekötéséhez a DRV Zrt. kedvezményes

szakfelügyeleti dí�jat biztosí�t,
ha a házi rákötések június
30-ig megvalósulnak. Február
végén leszállí�tották a Magyar
Falu Program támogatásával
beszerzett új orvosi eszközöket. A projekt elszámolása
benyújtásra került. A decemberben a Belügyminisztériumtól kapott 15 M Ft-os útfelújí�tási támogatásból június
15-ig megtörtént a Határ út, a
Vámosi út és az Ö� reghegyi út
kátyús szakaszainak felújí�tása, a Strabag Á� ltalános É� pí�tő
Kft. kivitelezésében, összesen
635 m-en. A kedvező kivitelezői ajánlatnak köszönhetően,
a maradék 2,7 M Ft támogatás felhasználásával a Vámosi
úton további 150 m felújí�tása történhet meg az idei évben. Június elejére elkészült
a BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt. beruházásában az új sportpark a faluház udvarán. Az önkormányzatnak a megközelí�tést szolgá-

ló járdát kell még elkészí�tenie.
Március elején elfogadtam
az önkormányzat 2021. évi
költségvetését, melynek főös�szege közel 129 M Ft. A költségvetés végrehajtása során
belterületi utak tervezésére
adunk megbí�zást, a Via Futura Kft. fogja készí�teni az Eötvös Károly utca, a Panoráma
út és a Bartók Béla út épí�tési
tervdokumentációját. A tervek birtokában a jövő évben
indulhat az önkormányzat
útépí�tési pályázatokon. Lakossági kérésekre július elejére
elkészül több útszakasz murvázása: a Kishegyi út hiányzó

szakaszán, a Rózsa utcában
és a Petőfi utcában, összesen
1.375.664,- Ft értékben.
Több pályázatot nyújtottunk be az emlí�tett időszakban. A falu életében legfontosabb a faluház felújí�tása
projekt, a közel 30 M Ft-os
támogatási kérelem a Magyar
Falu Programra került benyújtásra. Ebben az Alsóörsi
Közös Ö� nkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltségének is
helyet adó faluház, mint többcélú intézmény külső- belső
felújí�tására, korszerűsí�tésére
pályáztunk.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A Települési É� rtéktár Bizottság és önkormányzati
képviselők kezdeményezésére pályázatot nyújtottunk
be a Veszprém-Balaton 2023
EKF program keretében egy
új 200 m2-es interaktí�v kiállí�tótér, multifunkcionális
közösségi tér épí�tése érdekében. Az új épületrész a
faluház bőví�téseként készülne a lovasi kulturális örökség megőrzése, az őskori
vörösfestékbánya leleteinek
méltó bemutatása érdekében.
A projekt összköltsége
193.500.000,- Ft. A lakossági ví�z- és csatornatámogatás 2021. évi pályázatát
szintén benyújtottuk. A
Magyar Á� llamkincstár elfogadta a rendelő felújí�tása
pályázatunk elszámolását.
Jóváhagyásra került továbbá a helyi önkormányzat
előző évi pénzügyi beszámolója. Ez alapján elfogadtam az önkormányzat
2020. évi zárszámadását.
Az Á� llami Számvevőszék integritás ellenőrzésén szép
eredményt ért el a falu.
Az emlí�tett időszakban
elkezdődött Lovas község
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata is.
Az előzetes tájékoztatás
megtörtént, a Völgyzugoly
Műhely Kft. tervezőiroda
szerződés szerint elkészí�tette a megalapozó tanulmányt, a település fejlesztési koncepció és a szerkezeti terv véleményezési

anyagát. Ezek jóváhagyása
a polgármester részéről
egyszemélyben nem történt meg, ezzel megvártam
a képviselő-testületi tárgyalást, illetve azt az időszakot, amikor a partnerségi egyeztetést nem veszélyhelyzeti körülmények
között, hanem nyilvános falufórumon lehet lefolytatni.
Számos szociális kérelemről is született döntés,
23 személy részére ös�szesen 2.055.963,- Ft települési támogatás került
megállapí�tásra a szociális
keret terhére. Karácsonyi
ajándékcsomagot 5000,- Ft
értékben 27 lovasi lakos
részére biztosí�tottunk. Szociális tüzifa támogatást 10
személy részére adtunk,
487.680,- Ft értékben, ezen
támogatás elszámolása is
benyújtásra került. É� v elején módosí�tottam a szociális rendeletet, melynek
következtében
átmeneti
települési támogatás igénylésével évi két alkalommal
20 mázsa konyhakész tűzifa házhozszállí�tására is
van lehetőség. Akinek téli
tüzelőre van szüksége, már
most benyújthatja kérelmét. Ú� j rendeletet alkottam a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról. Az
új rendeletben a Lovason
bevezetett települési támogatási rendszer – a rendkí�vüli támogatás kivételével
– nem változott, a jogszabályszerkesztéssel kapcso-

HIRDESSEN A LOVAS HÍREKBEN!
1/8 oldal 600 Ft
1/2 oldal 2000 Ft

1/4 oldal 1100 Ft
egész oldal 4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.: 06/87-575-083
Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

latos észrevételek kerültek
javí�tásra, valamint kiegészült a rendelet a hatályos
gyermekvédelmi ellátásokkal.
Május végén változás történt a képviselő-testületben. Sárdi Máté képviselő
lemondott, í�gy képviselői
mandátuma megszűnt. A
helyi választási bizottság
1/2021. (VI. 4.) határozatával a megüresedett képviselői mandátumot Simon
Róbert részére adta ki. E
helyen is köszönöm Sárdi
Máté képviselő úrnak a település érdekében végzett

munkáját. Simon Róbert
képviselő úr megbí�zó levelét átvette, önkormányzati
munkájához sok sikert kí�vánok!
Bár a veszélyhelyzet még
nem múlt el, de 2021. június 15-től ismét a képviselő-testület gyakorolhatja
hatáskörét. E helyen is köszönöm az önkormányzati
képviselőknek a polgármesteri döntések meghozatalához adott támogató
véleményeket és a hivatal
dolgozóinak munkáját.
Ferenczy Gáborné
polgármester
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Húsz gyermek ballagott el az alsóörsi óvodából –
Rásky Imre Ervinnétől ünnepélyes keretek között elbúcsúztak

Színvonalas
műsort
adtak elő az elballagó az
óvodások, a szülőknek,
nagyszülőknek
olykor
könny szökött a szemükbe, máskor jót nevettek.
Az ízlésesen feldíszített
óvodaudvarban a megjelenteket Csiszárné Huszár
Judit intézményvezető köszöntötte.
Beszédében hangsúlyozta, hogy egy évvel ezelőtt
nem gondolta volna, hogy
az idei évben is csak szűk
körben búcsúztathatják el
az iskolába lépő gyerekeket.
Hangsúlyozta, hogy húsz

kisgyermek számára egy
korszak véget ért, iskolába
készülnek. A Napraforgó
Ó� voda és Bölcsőde nemrégiben megkapta a Zöld Ó� voda
cí�met a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenysége elismeréseként. A programot működtető Agrárminisztérium
már harmadik alkalommal
adományozta oda a cí�met
a Balaton-parti óvodának.
Az óvoda vezetői nem
véletlenül
ajándékozták
meg a gyerekeket egy cserép tujával, melyet elültethetnek otthon, és arra

kérték őket, hogy gondosan
neveljék, vigyázzanak a növényre.
Hebling Zsolt polgármester méltatta Rásky Imre
Ervinné munkásságát, aki
óvónői képesí�tését 1979ben Pápán szerezte. Felsőörsön és Lovason kezdte
óvónői pályáját, majd 1983
óta Alsóörsön dolgozik.
Gyermekszeretete
végig
kí�sérte a hosszú évek pedagógiai munkájában, melyet
minden esetben lelkiismeretesség,
elhivatottság,
szakmai igényesség jellemzett. A gyermekekkel min-

dig határozott, következetes volt. Nagy empátiával
és sok türelemmel fordult a
gyerekek felé, akik szerették, tisztelték, ragaszkodtak hozzá. A gyermekek személyiségének kibontakoztatása érdekében mindig
igyekezett együttműködni
a családokkal. Köszöntője
után az óvoda nevében Csiszárné Huszár Judit intézményvezető virágcsokorral
kedveskedett, ahogy tette
azt Hebling Zsolt Alsóörs
és Ferenczy Gáborné Lovas
polgármesterei is.
Szendi Péter

Új drogprevenciós program
A rendőrség a fiatalok kábí�tószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a
2016/17-es tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.

A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy
elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábí�tószerrel kapcsolatos büntető
igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az Ö� nök drogprevenciós tanácsadója:

Név:
Szekeres Kornél c. r. őrnagy
Szolgáltatási hely:
Balatonfüred Rendőrkapitányság
Telefonszám:
06 70 682 50 72
E-mail:
drogprevencio.balatonfuredrk@veszprem.police.hu
Fogadóóra ideje:	Balatonfüred, Arácsi Népház, minden hónap utolsó
csütörtök 15.45-17.45.
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 15-én 16.00-18.00
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!
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Lovas ízei

– Hideg eperkrémleves

Hozzávalók: 50 dkg eper, í�zlés szerint cukor, fél citrom
leve, 1 kis doboz tejszí�n, í�zlés szerint friss menta.
Elkészítés: Az epreket megmossuk és lecsepegtetjük,
turmixgépbe tesszük, hozzáadjuk a cukrot és alaposan
összeturmixoljuk. Ezután citromlevet csepegtetünk hoz�zá, és í�zlés szerint mentalevelet aprí�tunk bele. Hozzáadjuk a tejszí�nt és azzal is alaposan összeturmixoljuk. Tej�szí�n helyett használhatunk joghurtot vagy tejfölt is.
Behűtve tálaljuk.
Magócsi Andrea

Eredményes szereplés

a Zrínyi Matematika Versenyen

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapí�tvány
(MATEGYE) szervezésében

2021. május 12-én rendezték
meg a Zrí�nyi Ilona Matematika verseny megyei fordulóját.

A verseny nem titkolt célja a
matematika népszerűsí�tése.
Az összeállí�tott feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kí�vánták
mérni. Lehetőséget biztosí�tottak arra, hogy az iskolák
2-12. osztályos tanulói ös�szemérhessék matematikai
tudásukat.
A versenyen iskolánk 5
tanulója indult az 5. 6. és 7.
osztályokból. Sajnos a megyei eredményhirdetést ebben az évben sem tartották
meg, ezért a dí�jazottak az
iskolájukban vehették át ju�-

talmukat. A megyei fordulón
kiváló eredményt ért el Fazekas Gergő 5. osztályos tanuló, aki 82 tanuló közül az 5.
helyezést érte el. Jutalmát a
tanévzáró ünnepélyen veheti
át. A tanulókat a versenyre
Manóczkiné Barcsa Gizella 7. osztály és Nagy Lászlóné –
5. 6. osztály készí�tette fel.
Gratulálunk az elért eredményekhez és köszönjük a
felkészí�tő tanárok munkáját!
Endrődi Sándor Református
Általános Iskola
és Kézilabda-Utánpótlásközpont
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Sok napsütésre, melegre van szükség,
hogy a szőlőültetvények megfelelően fejlődjenek
Az Alsóörsön élő, – évtizedek óta szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozó – Csiszár Péter
hegybíró szerint hosszú
idő után végre volt tavasz, amely ugyan egy
kicsit hűvősebb és csapadékosabb volt, de ezek
egyelőre rossz hatással
nem voltak a szőlőültetvényekre.
– Az elmúlt jó pár évben a
telet rögtön a nyár követte,
nem volt átmenet, nem volt
tavasz. Tény, hogy az április
és a május meglehetősen szeszélyes volt. Hűvösebb, csapadékosabb a korábbi évekhez képest. Ráadásul voltak
fagyos éjszakáink, amelyektől azért egy kicsit tartottam,
hogy nem okoz maradandó
károkat a szőlőben. Szerencsére egyelőre nem látok erre
utaló jeleket. Ennek köszönhetően például a gombabetegségek nem indultak meg,
mint ahogy azt megszokhattuk korábban – kezdi Csiszár
Péter, aki hangsúlyozza, hogy
most nagy szükség lenne a jó

időre, a melegre és a napsütésre.
Beszélgetésünkkor még a
közvetlen virágzás előtt vol-

tak a szőlőültetvények. Felhí�vta a figyelmet arra, hogy
virágzáskor
semmiképpen
ne permetezzünk, kerüljük

a növényvédőszereket. Utána viszont mindenképpen ez
szükségessé válik, hogy ne
legyen termés kiesés. Csiszár
Péter szerint robbanásszerűen fejlődik majd a szőlő,
ezért a korábbi kéthetes permetezési forduló másfélhetesre csökken. Ugyanakkor a
sok esőnek köszönhetően a
gyomnövények megjelentek
a szőlőültetvényekben, melyeket haladéktalanul ki kell
í�rtani, ráadásul a lombozatot
is ritkí�tani kell, a meddőhajtásokat pedig ki kell tördelni.
A fitotechnikát alkalmazni
kell, ami azt jelenti, hogy a
termőképesség minél jobb
hasznosí�tásához, vagyis az intenzitás növeléséhez megfelelő produktí�v termőfelület, a
rendszeres bő terméshez és jó
gyümölcsminőséghez pedig a
termőfelület tartós egyensúlya szükséges. Ezek elérését
a technológia minden elemével szolgáljuk. A permetezés
után tehát az úgynevezett
zöldmunkának jön majd el az
ideje.
Szendi Péter

Hősök napi megemlékezés

Magyarországon május
utolsó vasárnapján a háborúkban elesett magyar
katonákra
emlékezünk.
Ezt a napot nevezzük a
Hősök Napjának. A hősök
emlékünnepének eredete
az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza, ebben
mondták ki először, hogy
„… nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni”. A törvényben azt
is kezdeményezték, hogy
minden település állí�tson
kőből készült emlékművet

az elesettek nevével. „őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott
emlékezetét, akik életükkel
adóztak a veszélyben forgó
haza védelmében. Minden

község, város, anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazok
nevét, akik lakói közül a hazáért életüket áldozták fel.”
1924. évi XIV törvény már

a „Hősök emlékünnepéről”
rendelkezett, és nemzeti
ünnepként határozta meg
a hősök emlékünnepét, és
az is maradt egészen 1945ig.
Az idei évben a járványhelyzet miatt szűk körben
történt a megemlékezés. A
megemlékezés koszorúját
Lovas Község polgármestere
Ferenczy Gáborné helyezte el
az I. és II. világháborús emlékműveknél. Jelen voltak
még Fazekas Gábor alpolgármester, Sárdi Máté képviselő
úr és Magócsi Andrea közművelődési munkatárs.
Magócsi Andrea
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Megemlékezés Lovason a Magyar Hősök Emléknapján
2021. május 29-én a
Szűz Mária Szent Neve
tiszteletére szentelt XIII.
századi lovasi Római Katolikus Templomban bemutatott ünnepélyes szentmisében is felidézték az I.
és II. világháborúk lovasi
hőseinek emlékét.
Szentbeszédében Főtisztelendő vitéz Ajtós József
László c. prépost, kerületi
esperes, plébános kiemelte
magyar katona fiaink hatalmas áldozatát, melyet a hátországban maradt szeretteikért hoztak.

A szentmise végén a jelenlévők kivonultak a II.
világháború helyi hőseinek
emlékművéhez,
közösen
imádkoztak a magyar hősökért, majd a Lovasi Római
Katolikus Egyházközség, a
Történelmi Vitézi Rend és
a Magyar Vidék Országos
56-os Szervezet képviselői elhelyezték a kegyelet
koszorúit. A magyar hősök
emléke előtti tiszteletadás a
Himnusz közös eléneklésével zárult.
vitéz Pintér Kornél

Tisztelt Polgártársak!

Fellélegezhetünk? Vége
a járványnak? Egyre kevesebb az új fertőzött,
egyre kevesebben szorulnak kórházi kezelésre! Ez
igaz! De....
A járványnak még nincs
vége! A védőoltásoknak, s
a járványügyi szabályoknak
köszönhetően valóban egy-

re jobb a helyzet, ez a ví�rus
viszont nem olyan, mint az
influenza, hogy tavasszal
elbúcsúzhatunk tőle! A koronaví�rus velünk van és velünk is marad! A médiából
is lehet tudni, hogy egyre
újabb, egyre fertőzőbb mutánsok tűnnek fel! Ezek ellen viszont csak a vakcinák
védhetnek meg bennünket,
valamint, hogy továbbra
is vigyázunk magunkra s a
többiekre!
Aki még gondolkodik a
védőoltáson, ne sokáig tegye! Hamarosan vége a
„tömeges oltás” fázisának,
de az oltópontok továbbra
is működnek, interneten
lehet időpontot foglalni,
választani lehet a vakcinák közül! Használják ki a
lehetőséget! Praxisunkban

csaknem 1500 fő kapta meg
legalább az első oltást, még
100 fő regisztráltat tartunk
nyilván, de ez a szám is
napról-napra
csökken,
ők is meg fogják kapni
hamarosan! Nagyon fontos,
hogy a második oltást is
vegyék fel, mert a teljes,
hosszan tartó védettség
csak í�gy alakul ki!
Jön a nyár, jönnek a turisták, üdülők belföldről,
külföldről! Ennek örülünk,
de vigyázzunk egymásra,
mert nem tudhatjuk, nem
hordozzák-e a fertőzést!
A jelenleg érvényben lévő
járványügyi
szabályokat
tartsuk és tartassuk be, ha
nem akarunk egy negyedik
járvány-hullámot! Javaslom,
hogy tartsunk távolságot
a strandon, az éttermek-

ben, a rendezvényeken is
a járványügyi „lazí�tások”
ellenére is! Egyébként is vigyázzunk magunkra a nagy
melegben, fogyasszunk sok
folyadékot (nem alkoholt!),
11 és 15 óra között csak
akkor menjünk napra, ha
valamiért nagyon fontos,
de
használjunk
magas
faktorszámú
krémet,
vegyünk fel kalapot, sapkát
a napszúrás elkerülésére!
Felhevült
testtel
ne
ugorjunk ví�zbe! Már meg
van a Balaton ez évi első
áldozata, aki ezt nem vette
komolyan!

Köszönöm figyelmüket, s
ettől függetlenül szép nyarat, jó egészséget kí�vánok:
dr. Bardóczi Miklós
háziorvos

Lovasi Hírek
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Kerülj képbe!
– három hétig ismét a kortárs művészeté a főszerep
Idén is megrendezésre kerül a Garten Balaton
kortárs művészeti hetek,
amely, a korábbi évekhez
hasonlóan, idén is a képzőművészetet állítja a középpontba. Lovas, Felsőörs és
Csopak községek csatlakozásával ezúttal három faluban hat kiállítást nézhetnek a látogatók, valamint
50 társművészeti programon vehetnek részt.
A lovasi Nagy Gyula Galéria
ad otthon a Határaink cí�mmel megrendezésre kerülő
központi kiállí�tásnak, ahol a
járványhelyzet következtében határhelyzeteket megélő, főként fiatal képzőművészek munkáiból válogatnak
a kurátorok Bánki Á� kos és
Schneller János. Ezzel párhuzamosan a Zalaszentgróti Művésztelep szobrászati
anyagából látható kiállí�tás
szintén Lovason, a Márffy
Ház pajtájában és közvetlen
környezetében. Felsőörsön
Fotóudvar néven új helyszí�nnel bővül a rendezvénysorozat, ahol a kortárs fotográfia
kerül a középpontba. É� den
cí�mmel a Civil házban nyí�lik
kiállí�tás, valamint É� rzékek
cí�mmel szabadtéri fotókiállí�tás valósul meg, továbbá
számos filmvetí�tés, koncert
és a kiállí�tásokhoz kapcsolódó tárlatvezetés és beszélgetés valósul meg a három hét
alatt. Csopakon a Zámbó Műterem és Galériában Robitz
Anikó fotográfus önálló kiállí�tása mellett Zámbó Attila
szabadtéri szoborkiállí�tása is
látogatható lesz.
A Garten Kertmoziban kilenc képzőművészeti témájú
filmet vetí�tenek, országos
ismertségű meghí�vottak között, Antal Péter a debreceni
MODEM egyik alapí�tója, Egri
János, televí�ziós személyiség és műgyűjtő, valamint a
nemzetközi hálózatkutatás
egyik elismert alakja Bara-

bási-Albert László is szerepel. A 15 éves Nagy Gyula
Alapí�tvány kiállí�tásai közül
vetí�téssel látható vetí�tett válogatás lesz, valamint megemlékezés a tavaly elhunyt
Nagy Máriáról, aki sokat tett
annak érdekében, hogy Lovas fontos kulturális szereplővé vált a térségben. Fellép

a jazz és az örmény dallamok
hiteles tolmácsolója David
Yengibarian tangóharmonikás, a Vodku Fiai Cseh Tamás
dalaival, Wahorn András és
Kopasz Tamás, Ujj Zsuzsi, valamint Sós Gergő aka, Monoton Monokrom Veszprémből.
Ráadásul Fenyvesi Ottó legújabb kötetének bemutatója

is helyet kap a programok
között.
Két program kiemelt jelentőséggel bí�rhat a lovasiak
számára. Az első egy közösségi műalkotás létrehozása,
melyet lovas határában fog
felállí�tani Koronczy Endre képzőművész, aki pusztán egy fémváz és rengeteg
nylonszatyor
segí�tségével
hoz létre örökké mozgó, de
ideiglenes műalkotást. Ebben
kérjük a helybeliek segí�tségét.
Július 30-tól augusztus 3-ig
hozzanak minél több áttetsző
nylon szatyrot a Nagy Gyula
Galériába 15-20 óra közötti
időpontban. A Garten Alapí�tvány a rendezvény ideje alatt,
a közösségi bevonódás érdekében fotómentési akciót hirdet. Ennek keretében felkérik
Lovas lakóit, hogy vegyenek
részt egy közös játékéban, és
hozzák el elsősorban a település életéhez kapcsolódó
régi (papí�r alapú) fényképeiket, melyeket a szakemberek
beszkennelnek, és hozzájárulásuk esetén vetí�tett kiállí�tást
rendezünk belőlük a Garten
egyik napján, ahova minden
résztvevőt és érdeklődőt szeretettel várunk. A szkennelt
képeket ezután szeretnénk
átadni az önkormányzatnak
megőrzésre és felhasználásra.
A képeket a Fortepan is nagyon szí�vesen átveszi tőlünk,
í�gy Lovas bekerülhet ebbe
az országos adatbázisba is. A
Garten Balaton Nyomás cí�mmel képzőművészeti tábort
szervez, melynek során két,
lovasi illetőségű tanuló számára ingyenes részvételt biztosí�t a hatnapos tábor idejére.
A jelentkezéseket Magócsi
Andrea kulturális referens fogadja. A Garten Balaton július
30. és augusztus 21. között
kerül megrendezésre.
Schneller János
művészettörténész,
kurátor
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Hamarosan lelkészi vizsgát tesz
– mindig van remény, mindenből van kiút

KÁLMÁN DÁNIEL segédlelkész 2015 óta él a községben, amikor édesapját,
Kálmán Csaba lelkészt Alsóörsre kihelyezték. Akkor még teológiát tanult,
de már abban az időben
megfogalmazódott benne,
hogy később majd lelkész
lesz.
– Már akkoriban sokat
segítettem édesapámnak a
szolgálatban, a táborozásoknál, néha istentiszteletek
tartásánál. A teológia elvégzése után, 2018-ban helyeztek édesapám mellé, mint
segédlelkészt, de a felügyelő
lelkészem Császár Attila esperes, a Balatonarácsi Református Egyházközség lelkésze
volt, akitől rengeteget tanultam és nagyon sokat segített
a kezdeti idszőkaban. Rengeteget jelent számomra mind
a két egyházközség. A gyülekezetben sok kedves, értékes
ember van, úgy érzem, hogy
hamar befogadtak, ahogy
édesapámat is. Mind két falu
gyönyörű, öröm itt szolgálatot teljesíteni – tekint vissza
egy kicsit a múltba Kálmán
Dániel, miközben megcsodáljuk a templom udvarából a Balatont. Mint mondja
nemzeti kincsünk az év minden egyes napján gyönyörű.
Ö� römmel tölti el, ha lát egy
napfelkeltét vagy egy napnyugtát, de az sem keserí�ti
el, ha éppen esik az eső vagy
ködbe burkolózik a táj.
A segédlelkész nem önálló jogi személy, mint a lel-

kész, ez az egyik lényeges
különbség a kettő között.
Dániel másodrangú szerepet tölt be édesapja mellett. Ugyanazt a palástos
szolgálatot véghez viheti,
ebbe beletartozik a temetés, esküvő, keresztelés, úrvacsora osztás, igehirdetés.
Ugyanakkor ő nem í�rhat alá
semmit az Alsóörs-Lovasi
Református Társegyházközség nevében. Nem dönthet
önállóan a gyülekezet dolgai felől. Ő� elsősorban azt
csinálja, amivel az adott
lelkész vagy presbitérium
megbí�zza. – A segédlelkészi

élet néha nehézségekkel jár,
hiszen valaki alá vagyunk
beosztva. Édesapámmal sze�
rencsére hasonlóan gondolkodunk, egymást kisegítjük,
rengeteget tanultam tőle.
Konkrét tanácsokat nem
szoktam kérni és ő sem adni,
inkább leülünk a hét valamelyik napján és végig beszélünk mindent, hogy mi volt a
jó és miben kell esetleg változtatni – folytatja tovább a
beszélgetést Kálmán Dániel,
miközben a templomba bemegyünk. Jól is esik mindez
a nagy melegben, hiszen az
Isten házában kellemes, hűs

idő van. Június 22-én lesz a
lelkész vizsgája, melyre már
nagyon készül. Sikeres vizsgázás után majd felszentelik. Ezután már egy adott
gyülekezet megválaszthatja. Dániel esetében ez még
közel másfél év. Szeretne
önálló lelkész lenni, követve
édesapja nyomdokait, aki
sosem erőltette, hogy lelkész legyen.
Szerinte a mai forrongó
világban nagyon fontos szerepe van a kereszt(y)énségnek. József történetét hozza
elő a Bibliából, miszerint,
rosszat akartatok, de az Isten jóvá fordí�totta. – Amit
az ember elront, – gondolok
itt a koronavírusra és a migrációs kérdésre – ez nem a
Jóistennek köszönhető, hanem saját magunknak, de a
Teremtő mindezt jóváteszi.
Nagyon sok ember a gyülekezetben megváltozott pozitív irányban. Sokkal jobban
elkezdtek hinni Istenben,
fohászkodtak hozzá, imádkoztak, hogy ne legyenek betegek ők és a családtagjaik.
Nagyon sok család összekovácsolódott ezalatt a másfél
év alatt, ami a koronavírusnak köszönhető. Lehet, hogy
most negatív dolgokat élünk
át, de a rosszból az Isten jót
fog kihozni – bizakodó a jövőt illetően Dániel, miközben harangszóra jövünk ki
a templomból, mely lehet,
hogy egy isteni sugallat, jel.
Mindig van remény, mindenből van kiút.
Szendi Péter

Lovasi Hírek

Nem várható negyedik hullám
– fontos a beoltottság

Dr. Merkely Béla Széchenyi-díjas
orvos, kardiológus, egyetemi tanár,
a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, a Semmelweis Egyetem rektora, a Magyar
Tudományos Akadémia doktorával
beszélgettünk a koronavírusról.
– Tavaly márciusban megváltozott az
emberek élete. Majdhogynem teljesen lezárták az országot. Miért volt erre szükség, hiszen akkor nem volt annyi beteg,
mint például a harmadik hullámban?
– Utólag beigazolódott, hogy mekkora szükség volt erre. Az időben hozott
korlátozó intézkedésekkel sikerült
ugyanis elébe mennünk a járványnak, ezzel nyert időt a kormányzat az
egészségügyi intézmények számára.
Fel kellett készülnünk: az egyetemen
ebben az időszakban állt fel a járványügyi bizottság, felálltak a zöldsárga-vörös zónák, ennek érdekében
költöztek a szervezeti egységeink,
kidolgoztuk azokat a protokollokat,
melyek sikeressé tették a következő
hullámokban a felkészült intézmények
működését, védekezését. Ne felejtsük
el azt sem, hogy mekkora nehézséget
jelentett akkoriban a védőfelszerelés
beszerzése, miután nemzetközi szinten is hiánycikk lett a gumikesztyű, a
maszk, a kézfertőtlení�tő. Tudományos
vizsgálatok egész sora kellett ahhoz,
hogy kiderí�tsük, melyik szűrővizsgálat
az eredményes a ví�rus, vagy az átfertőzöttség kimutatására, ahogy azt is
ki kellett tapasztalnunk, hogy a megfertőződés után hány nappal érdemes
PCR-tesztet végezni. Alkalmassá kellett tennünk az intézményeket a tömeges COVID-beteg ellátásra.
– Ha jól tudom, Ön is átesett a betegségen. Milyen tüneteiket tapasztalt? Meddig tartott a felépülés?
– Valóban, családom több tagjával
egyszerre betegedtünk meg a második
hullám idején tavaly ősszel, í�gy a saját
tapasztalatom alapján mondhatom,
hogy jobb védőoltással elkerülni ezt a
betegséget. Kezdetben enyhe tüneteim
voltak: köhögés és torok kaparás ér�
zés, majd a COVID-19 valóban ágyba
kényszerí�tett, mert egyszerre tört rám

a láz, az ólmos fáradtság és a test szerte
jelentkező erős fájdalom. Igazolt fertőzésem után 3 hónappal az orosz Szputnyik V vakcinából kaptam egy adagot,
hiszen a betegségen átesettek esetében
egy oltás is elég a védettség kialakulásához. Ha azonban valakit még teljesen
elkerült a betegség, csak a két oltással
érhető el a közel száz százalékos védelem.
– Több mint 5 millió embert oltottak
be eddig. Miért van szükség az oltásra?
Vannak kétkedők, akik szerint ez teljesen felesleges. Nekik mit mondana?
– Az intézményünk a legnagyobb
hazai COVID-ellátóként vett részt a
járvány elleni küzdelemben, 2020.
december 26-a óta pedig több klinikán oltópontokokat is működtetünk.
Már elértük, de a cikk megjelenéséig
meg is haladjuk a 300 ezredik beadott
oltást. Ez az eredmény annak köszönhető, hogy velem együtt, számos kollégám december 26. óta május végéig
hét napból hetet dolgozott a budapesti
klinikákon. Az oltás az egyedüli megoldás a járvány elleni küzdelemben, ezt
jól mutatja az az adat is, hogy miután a
Semmelweisen dolgozó 5800 egészségügyi munkatársunk megkaphatták az
oltást, gyakorlatilag megszűnt a körükben a járvány. Pedig közülük többen is
a vörös zónákban dolgoztak az elmúlt
hónapokban. Tudom, hogy többen a
nemzetközi szinten is látható eredmények és pozití�v tapasztalatok ellenére
se szeretnék a vakcinát, mert azt remélik, hogy „elbújhatnak” a ví�rus elől az
oltott honfitársaik háta mögé. Egy ideig
mindenkinek lehet szerencséje, azonban ahogy visszajön a hűvös idő, illetve ahogy egyre több társas programot
szervezünk, ők továbbra is veszélynek
lesznek kitéve.
– Várható-e ősszel negyedik hullám?
– Mivel nagyon sok honfitársunk átesett a ví�ruson, tehát magas az átfertőzöttség, és már több mint ötmillióan
vették fel az oltást, nem számí�tok újabb
járványhullámra Magyarországon. Ez
persze nem jelenti azt, hogy megszűnnek a koronaví�rusos esetek itthon. Akik
nem védettek, továbbra is megbetegedhetnek.
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– Milyen nyarunk lesz a vírus szempontjából?
– Ahhoz, hogy a nyarunk tényleg felhőtlen legyen, nekünk is tennünk kell.
Azoknak a családoknak, akik szeretnének külföldön nyaralni, mindenképpen
ajánlott az oltást felvenniük, hiszen ha
külföldön betegszenek meg, egy idegen
országban kerülhetnek kórházba adott
esetben. De azoknak a fiataloknak is
javasolom az oltást, akik szeretnének
a barátaikkal találkozni, koncertekre,
buliba menni. Az oltás legjelentősebb
eredménye, hogy a betegség súlyos lefolyását meg tudja akadályozni. Jelenleg – június elején – a járvány harmadik
hullámának végén járunk, vagyis a napi
megbetegedésszámok és az elhunytak
száma is nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a harmadik hullám tetőzésekor, de orvosként a magam részéről
egy elhunytat is soknak tartok akkor,
amikor a betegség ellen létezik védőoltás. Véleményem szerint a kamaszok és
a fiatalok oltása is éppen azért fontos,
mert ugyan rájuk nézve a betegség kevésbé veszélyes, mint a szüleikre, nagyszüleikre, ám ők a betegség vektorai,
vagyis a fészekimmunitás szempontjából annak is komoly jelentősége van,
hogy a 12-16 vagy éppen a 16-18 éves
korosztály is megkaphassa az oltást.
Szendi Péter
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A Balatonfüredi Rendőrkapitányság felkészült a nyárra

VANCSURA MIKLÓS rendőr alezredest a Balatonfüredi Rendőrkapitányság élére
megbízott
kapitányként
nevezte ki Fellegi Norbert
rendőr ezredes, a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője január 1-jei
hatállyal. Ez lesz az idei első
nyara vezetőként, de felkészültek a szezonra.
– Kapitány úr milyen előjelekkel várják az idei szezont?
Hogyan és milyen formában
kell ilyenkor önöknek felkészülniük?
– Nem készülünk másként,

mint az előző években. Az a
fontos, hogy minél több rendőr legyen a közterületeken,
hiszen ez az, ami az emberek
biztonságérzetét
szolgálja.
Ennek érdekében minden
szolgálati formával készülünk, lesz gyalogos, kerékpáros, motoros, kutyás és lovas
rendőrünk is a megszokott
gépkocsizó rendőrök mellett,
és diáktolmácsokat is alkalmazunk a szezonban. Mivel
a Balaton-part lakosságának
száma jelentősen megnövekszik nyáron, ezért megerősí�t
bennünket több, nem Balaton-parti rendőrkapitányság,
valamint számí�thatunk a Készenléti Rendőrség bevetési
csoportjaira is.
– Mennyiben lesz más a mostani nyár az előzőekhez képest?
Egyáltalán lehet-e párhuzamokat vonni?
– Az elmúlt nyáron rekordot
döntött a Balatonfüredre, de
nyugodtan mondhatom, hogy
a Balatonfüredi járásba látogatok száma. Annak ellenére,
hogy a nagy rendezvények elmaradtak, szinte a 80-as évek

Lovas – Kis Áron nyolc évig
irányította a Lovas Egyesületet. Egyéb elfoglaltságai
miatt lemondott az elnökségről, melyet nemrégiben
Vida Márió vett át, egyúttal
megváltozott a szervezet
neve is, Lovasi Lovas Klubra.
– Először is szeretném megköszönni Kis Áron áldozatos
munkáját, mert nagyon sokat
tett azért, hogy a községben
minél több színvonalas lovas
rendezvény legyen. Az ő ötlete
volt például, hogy a falunapokkor megrendezzék – az országban egyedülálló módon – a
polgármesterek és alpolgármesterek fogathajtó versenyét,
melyre egyre többen neveztek
be az elmúlt években. Sajnos a
koronavírus miatt ez tavaly elmaradt – kezdi a beszélgetést
Márió, miközben gyönyörködünk a Millenniumi Parkban,
amely a következő hónapokban több lovas versenynek is

helyet biztosí�t majd.
Vida Márió szí�vesen elvállalta a felkérést, mint mondja
teljesen kicserélődött a vezetőség, új tagok léptek be a Lovasi Lovas Klubba, és máris elkezdték az első verseny megszervezését. Az új elnök hat
éves kora óta lovagol, édesapja szerettette meg vele a lovaglást. Alsóörsön működtetnek
egy lovardát, ahol elsősorban
lovasoktatással foglalkoznak,
illetve versenyekre készí�tik
fel a haladó lovasokat. Márió
örömmel számolt be arról,
hogy egyre többen választják
a szabadidő aktí�v eltöltéseként a lovaglást, amit már hat
éves kortól el lehet kezdeni,
de sokan felnőtt korban ülnek először lóra. Türelemmel,
szorgalommal, megfelelő hozzáállással hamar elsajátí�thatók a sportág alapjai.
A Lovasi Lovas Klub július
17-én rendezi első szabadidős

végéhez hasonlóan hatalmas
volt a strandok látogatottsága.
Erre számí�tunk most is.
– Milyen tanácsokat adna az
olvasóknak? Mire figyeljenek
oda, hiszen a Balaton-partján
ismételten nagy vendégforgalom várható.
– Fontosnak tartom külön
választani a helyi lakosok és
az ide látogató turisták, nyaralni szándékozók számára
adható tanácsokat. A turistáknak mindenképpen arra
hí�vnám fel a figyelmét, hogy
minél kevesebb értéket hozzanak magukkal a nyaralásra,
autóikban ne hagyjanak látható módon értékes tárgyakat,
vagy táskát, a strandokon pedig használják az értékmegőrzőket. Nagyon fontos, hogy
a besurranások megelőzése
érdekében ne csak távozáskor, hanem éjszaka is zárják
a szállásuk ajtajait. A helyi lakosok legyenek türelmesek a
turisztikai szezonban, hiszen
várhatóan idén is jelentős
gépjárműforgalommal
kell
számolni a Balaton-partján.
Ha jogsértést tapasztalnak,

hí�vják a rendőrség ingyenes,
112-es segélyhí�vó számát!
A közúti közlekedési szabályok betartása is rendkí�vül
fontos. A gépjárműforgalom
emelkedése magával hozza a
türelmetlenséget, agresszivitást. Kérem a közlekedésben
résztvevőket, hogy legyenek
figyelmesebbek, elnézőbbek
egymással, hogy minél kevesebb baleset történjen az idei
nyáron.
– Nyáron előreláthatólag
fokozottabb lesz az ellenőrzés?
Ha igen, akkor ez miben mutatkozik meg?
– A zenés-táncos rendezvények és a szórakozóhelyek
esetében fokozottan ellenőrizzük a szabályok betartását. Továbbra is határozottan fogunk
fellépni az ittasan gépjárművet vezetőkkel és a kábí�tószert
fogyasztókkal, terjesztőkkel,
valamint a hulladékot illegálisan elhelyezőkkel szemben,
figyelve természetesen arra,
hogy ne akadályozzuk a szórakozni, pihenni vágyó embereket.
Szendi Péter

Új névvel, új elnökkel újjáalakult a Lovasi Lovas Klub

Nemrégiben Vida Márió lett a Lovasi Lovas Klub új elnöke. A
civil szervezetben egyre többen lovagolnak.

(Fotó: Szendi Péter)
lovasversenyét a Millenniumi
Parkban. A versenyzők több
számban nevezhetnek: lesz
ügyességi, futószáras, dí�jlovagló, dí�jugrató és terepverseny. A megye több pontjáról
várják a versenyzőket. Márió
reméli, hogy közel kétszáz lo-

vast láthatnak majd vendégül.
A tervek szerint nem ez lesz
az idei egyetlen verseny, őszig
más rendezvényekkel is készül a klub. É� rdemes figyelni
az egyesület közösségi oldalát.
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