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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A külterületi hulladék-

gyűjtést néhol ellehetetle-
ní�tik az amúgy is keskeny 
domboldali utakra kihajló 
faágak, gallyak, valamint az 
útpadkát elborí�tó gyomok. 
Nehezí�tik a hulladékgyűjtő 
autó közlekedését, illetve a 
szemétgyűjtést a fák, bokrok 
behajló ágai, a nagyra nőt 
gaz veszélyezteti a gyalogos 
és gépjármű közlekedést, 
esetenként az elhanyagolt 
növényzet végig karcolja a 

gépkocsik oldalát. Ezzel egy-
részt balesetveszélyt, más-
részt a gépjárművel közleke-
dőknek bosszúságot, anyagi 
kárt okozhatnak. 

Felhí�vom a figyelmet, hogy 
a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény végre-
hajtására kiadott 30/1988. 
(IV. 21.) MT rendelet 33. § 
előí�rásai szerint „A közút 
mellett fekvő ingatlan tu-
lajdonosa köteles saját 
költségén elvégezni az in-

gatlanán lévő fákon és nö-
vényzeten az út állagának 
védelme és a közúti forga-
lom biztonsága érdekében 
szükséges gondozási mun-
kákat.”

Fenti kötelezettségek telk-
jesí�tése érdekében – mint 
az út kezelője – felkérem az 
Öreghegyen és a Kishegyen 
azon ingatlantulajdonosokat, 
akiknek ingatlana közúttal 
határos, hogy a közlekedés 
biztonsága, illetőleg a közút 

állagának védelme érdeké-
ben szükséges intézkedéseket 
(gallyazás, kaszálás) 15 napon 
belül elvégezni, elvégeztet-
ni szíveskedjenek. Az ingat-
lan tulajdonosát a felszólítás 
eredménytelensége esetén a 
közlekedési hatóság – a közút 
kezelőjének kérelmére – köte-
lezheti a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

Ferenczy Gáborné 
polgármester

A lovasi polgárőrök segítségével is 
épül újjá a leégett ősi ház

Önkéntesekkel és támo-
gatókkal kiegészülve a Ma-
gyar Református Szeretet-
szolgálat segít újjáépíteni 
az Ősiben leégett családi 
házat.

Az MRSZ Alsóörsi Irodájá-
nak munkatársai a tragikus 
hí�r hallatán elhatározták, 
hogy segí�tséget nyújtanak. 
Az elmúlt hetekben több vál-
lalkozóval és céggel felvették 
a kapcsolatot, az ő támoga-
tásuknak köszönhetően si-
került egy vadonatúj bejá-
rati ajtót, tetőablakot, mos-
dókat, zuhanykabint, beltéri 
falfestékeket és gipszkartont 
is szerezniük. A felajánlások 
mellett kétkezi munkájuk-
kal is hozzájárultak a ház 
újjáépí�téséhez. Május 1-jén 
a Magyar Református Sze-
retetszolgálat munkatársai 
és önkéntesei a gipszkarton 
falak felépí�tésében, valamint 
az épí�tési törmelékek elszál-

lí�tásában is segí�tettek a csa-
ládnak, hogy mihamarabb 
lakhatóvá válhasson ottho-
nuk. A szombat délelőtti ön-
kéntes segí�tségnyújtásban a 
szolgálat munkatársai mel-
lett az Alsóörs-Lovasi Re-
formátus Társegyházközség 
gyülekezeti tagjai, valamint 
a Lovasi Polgárőr Egyesület 
tagjai is részt vettek, í�gy több 

mint tí�z önkéntes vállalt sze-
repet az épí�tkezésben. 

Simon Róbert a lovasi pol-
gárőrök elnöke lapunknak 
elmondta, hogy már nem 
először jótékonykodnak. 
– Korábban a peremartoni 
idősek otthonában segéd-
keztünk, melyet ősszel foly-
tatunk. Számunkra nem is 
volt kérdés, hogy segítsünk. 

Jó hangulatban, sokat dol-
goztunk, nagyon hálásak 
voltak a ház tulajdonosai. A 
Magyar Református Szere-
tetszolgálat részéről Kálmán 
Csaba, Kálmán Dániel, Fehér-
né Kiszlinger Anett, Gavalecz 
Ferenc, míg a Lovasi Polgár-
őrség részéről: Lájer Lajos, 
Sáfár László, Fehér Barna-
bás, Fehér Marcell, Sárdi 
Máté és jómagam vettünk 
részt. Ismét bebizonyosodott, 
hogy jobb adni, mint kapni 
– fejezte be Simon Róbert. 
Az alsóörsi iroda dolgozói 
szolgálatukkal előrehozott 
időpontban csatlakoztak az 
alapí�tvány Szeretethí�d név-
re keresztelt programjához, 
melynek célja, hogy felhí�vja 
a társadalom figyelmét az 
önkéntesség és az egymás 
iránti figyelem, odafordulás, 
segí�tségnyújtás szerepére. 

Szendi Péter
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Olimpiai bajnokokat, híres sportolókat műtött
– Lovas szerelem volt első látásra

Knoll Zsolt orvosszakmai 
szempontból ortopéd-tra-
umatológus, sportsebész, 
térdspecialista. Élete első 
jelentős részét a magyar 
állami intézményi rend-
szerben, és azon belül is 
a Sportkórház híres sebé-
szeti közegében élte le, és 
szerzett sok tapasztalatot.

– 2009-ben az elsők között 
döntöttem el, hogy teljesen át-
ülök a magánellátás térfelére. 
Ebben az időben mindenkép-
pen, de talán még ma is szo-
katlan, hogy valaki elhagyja a 
biztos megélhetést garantáló 
állami rendszert, és a kocká-
zatos magánellátásba invesz-
tál. A döntést feleségemmel 
közösen meghozva, minden 
mobilizálható vagyonunkat 
a szakrendelőnk elindításába 
fektettük – kezdi a beszél-
getést Knoll Zsolt, aki lovasi 
nyaralójában fogad. Gyönyö-
rű a környezet, csend van, 
mint mondja, nagyon szereti 
Lovast, ha teheti, minden sza-
bad idejét itt tölti. A községet 
a nyugalomszigetének tartja, 
ahol feltöltődik, szeret a sző-
lőben dolgozni, barkácsoloni. 
Ö� t évvel ezelőtt találtak rá az 
idillikus környezetre, ame-
lyen volt egy kis házikó, me-
lyet felújí�tottak. Szerelem 
volt első látásra. 

2009-ben megnyitották 
első magánrendelőjüket, 
mely lassan beindulva elkez-
dett terjeszkedni, és 2016-ra 
már négy különböző helyszí�-
nen működik. Megépí�tették 

az Emineo magánkórházat 
két éve, mely jelenleg három-
ezer négyzetméteren fogad-
ja a gyógyulni vágyókat. Két 
műtővel és 18 ággyal rendel-
keznek, napi betegforgalmuk 
300 felett van. Kezdetben a 
feleségével ketten irányí�tot-
ták az intézményt, minden 
feladatot közösen végezve. 
Lassan a munka mennyisé-
ge következtében kialakult 
egy belső munkamegosz-
tás, melynek köszönhetően 
Knoll Zsolt elsősorban az 
orvosszakmai kérdésekkel 
kezdett el foglalkozni, folya-
matosan keresi a szakmai fej-
lődés lehetőségeit. Ez utóbbi 
keretében több EU-s orvosi, 
kutatás-fejlesztési projektet 
is levezényelt, melyek ered-
ményeit folyamatosan alkal-
mazzák a mindennapi mű-

ködésükben. - Hiszek abban, 
hogy egy jó orvosigazgató 
nehezen lehet kívülálló a sa-
ját intézményében, ezért az 
intézkedéseim eredményét 
gyakorló sebészként mind 
a rendeléseken, mind a mű-
tőben a másik oldalról is 
folyamatosan tesztelem, el-
lenőrzöm – folytatja tovább 
a beszélgetést Knoll Zsolt. 
Amikor az U� jpestnél volt 
csapatorvos, Véber György 
válogatott labdarúgónak volt 
egy nyí�ltlábszártörése, me-
lyet ő operált. A kiváló labda-
rúgó szerencsére sikeresen 
felépült és bajnokicí�met is 
szerzett a lila-fehér klubbal. 
– Sosem felejtem el, amikor 
Nagy Tímea kétszeres olim-
piai bajnok párbajtőrvívót 
műtöttem a sydney olimpia 
előtt három hónappal. Ami-

kor 2000-ben a dobogó legfel-
ső fokára állhatott, akkor az 
első mondata az volt, - amikor 
lejött a pástról - hogy köszö-
netet mondjon nekem elcsuk-
ló hangon. Mi tagadás én is 
elérzékenyültem, mert ez egy 
fantasztikus visszajelzés volt 
a munkámat illetően – tekint 
vissza a múltba Knoll Zsolt, 
miközben megmutatja azt 
a 600 éves olajfát, melyet 
Spanyolországból hozatott. 
Nagyon szeret kerékpároz-
ni, kertészkedni, ezt pedig 
Lovason megteheti. Szí�vesen 
tekint vissza arra az időre, 
amikoraz öttusa válogatott-
nak volt a sportorvosa. A mai 
napig jó kapcsolatot ápol Fá-
bián Lászlóval, Martinek Já-
nossal és Mizsér Attilával, az 
utolsó öttusa aranycsapattal. 

Szendi Péter
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Harmadszor lett Zöld Óvoda
az alsóörsi intézmény

A Napraforgó Óvoda és 
Bölcsőde ismét megkapta 
a ZÖLD ÓVODA címet a kis-
gyermekkori környezeti 
nevelés terén végzett tevé-
kenysége elismeréseként. 
A programot működtető 
Agrárminisztérium már 
harmadik alkalommal ado-
mányozta oda a címet a Ba-
laton-parti óvodának.

Csiszárné Huszár Judit in-
tézményvezető elmondta, 
hogy tavaly szeptemberben 
adták be a pályázatot és most, 
a hét elején érkezett meg a 
Zöld Ö� voda cí�met igazoló ok-
levél és táblácska. Az alsóörsi 
óvodában nagy hangsúly fek-
tetnek például az újra hasz-
nosí�tásra. A varrodától kapott 
maradék anyagokból textil 
bábokat készí�tenek, vagy a 
gyerekek ragasztásra hasz-
nálják azokat. A papí�rt is új-
rahasznosí�tják. Az ajándékba 

kapott régi menetlevelek üres 
oldalát is felhasználják rajzo-
lásra. Emellett törekszenek az 
egészséges étkezésre és arra, 
hogy a gyerekek napi szinten 
mozogjanak.

A természet szeretetére ne-
velés során különböző téma-

heteket tartanak. Madárbarát 
Ö� vodaként etetik és itatják 
a madarakat, az intézmény 
udvarán különböző odúkat 
helyeztek el, de készí�tettek 
bogár garázst és akváriuma is 
van a Napraforgó Ö� vodának. 
A gyerekek naponta öntözik 

az udvaron lévő növényeket 
és tervezik sziklakért készí�té-
sét is. Az erdei kirándulásokra 
madár-és növényhatározó-
val, bogárnézővel, nagyí�tóval 
mennek és távcsövet is visz-
nek magukkal. Támogatói 
szerződésük van az Ezüsthí�d 
Horgász Egyesülettel, akik le-
hetőséget biztosí�tanak arra, 
hogy a tanyájukon a gyerekek 
megismerjék a ví�zivilágot, 
vagy akár horgásszanak is.

– Tapasztalatokat helyben 
gyűjtünk, mert adott rá a le-
hetőség. Jó helyen vagyunk hi-
szen itt van a Balaton – mond-
ta el az intézményvezető, aki 
hozzá tette még, hogy mindig 
új feladatot tűznek ki maguk 
elé a következő három évre, és 
ha sikeres lesz a következő pá-
lyázatuk is, akkor elnyerhetik 
az Örökös Zöld Óvoda címet is.

Molnár Sándor (Napló)

Ismét pályázott az önkormányzat
a faluház felújítására

A tavalyi évben a Magyar 
Falu Program keretében 
a közösségi szintérre pá-
lyázatot nyújtott be az ön-
kormányzat, mely forrás-
hiány miatt nem kapott 
támogatást. Az idei évben 
ismét pályáztunk az MFP/
ÖTIK/2021/1 kódszámú 
kiírásra a faluház komplex 
fejlesztése érdekében. 

 A 29.998.661 forintos tá-
mogatásigénylés keretében, 
a faluház emeletén lévő kö-
zös önkormányzati hivatali 
kirendeltségen, a vizesblokk 
teljes felújí�tása, két homlok-
zati ablak cseréje, festés és 5 
iroda klimatizálása megtör-
ténik. Továbbá a kistanácste-

rem festése és klimatizálása, 
a faluház földszintjén a fo-
lyosó, könyvtár-helyiségek, 
felújí�tása, a nyugdí�jas klub-
helyiségben és kiszolgáló 
helyiségében ablakcsere, 
festés, burkolatfelújí�tás, a 
félemeleten lévő nagyterem-
ben a tető utólagos szigete-
lése, festés és parketta csere, 
valamint a teljes épületre 
vonatkozóan fűtéskorsze-
rűsí�tés, – gázkazán csere és 
kapcsolódó tevékenységek 
– valamint a faluház közös 
hivatalnak is helyet adó épü-
letrészének külső festése ke-
rült tervezésre.

Pályázatunk célja, hogy a 
helyi lakosság és az ide lá-

togató vendégek számára 
egy korszerűbb, minél több 
igényt kielégí�tő hivatal és 
közösségi épület álljon ren-
delkezésre az alapvető szol-
gáltatásokhoz és közszolgál-
tatásokhoz való hozzájutás 
elősegí�tése érdekében.  A 
fejlesztés eredményeként 
a településen egyedüliként 
közösségi funkciót ellá-
tó épület (többcélú intéz-
mény) külső- belső felújí�tása 
teljeskörűvé válna, a komp-
lex fejlesztés eredménye-
ként a közös hivatali kiren-
deltség és valamennyi ön-
kormányzati feladatellátást 
szolgáló helyiség megújulna, 
a helyben dolgozók mun-

kakörülményei lényegesen 
javulnának. Az energiaha-
tékonysági fejlesztéseknek, 
fűtéskorszerűsí�tés és szige-
telési munkáknak köszönhe-
tően a működési költségek 
jelentősen csökkennének, az 
ablakcserékkel és a festéssel 
az épület külső megjelenése 
is esztétikusabb lenne. Egy 
felújí�tott, jól működő köz-
ségháza vonzóvá teszi a te-
lepülést, elősegí�ti a fiatalok 
helyben maradását, növeli 
Lovas népességmegtartó 
erejét. Reméljük, az idei év-
ben sikerrel jár a pályáza-
tunk!

Ferenczy Gáborné
polgármester
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Lovas ízei – Morzsás almatorta
Hozzávalók-Morzsához: 8 dkg puha vaj, 7 dkg porcukor, 1 

csomag vaní�liás cukor, 15 dkg finomliszt
Töltelékhez: 50 dkg alma, 2 ek. citromlé, ½ kk. őrölt fahéj 2 

ek. porcukorral elkeverve
Tésztához: 10 dkg puha vaj, 1 csomag vaní�liás cukor, 2 to,-

jás, 1 csipet só, 1 kk. reszelt citromhéja, 10 dkg finomliszt, 10 
dkg teljes kiőrlésű búzaliszt, 2kk. sütőpor, 6 ek. tej, vaj a forma 
kikenéséhez

Elkészítés: A morzsalékhoz a vajat, a cukrot és a vaní�liás 
cukrot összekeverjük, majd a lisztet a mixer dagasztófejé-
vel beledolgozzuk. A tésztát egy tálba belemorzsoljuk, majd 
egy konyharuhával letakarjuk és hidegre tesszük. Az almát 
meghámozzuk, 8-8 cikkre vágjuk, kimagozzuk citromlevet 
csepegtetünk rá.  A tésztához a vajat a cukorral és a vaní�liás 
cukorral habosra keverjük, a tojásokat és a sót beledolgoz-
zuk. A citromhéját, a kétféle lisztet és a sütőport rászórjuk, a 
tejet belekeverjük. Egy tortaformát kivajazunk, a tésztát be-
lesimí�tjuk. Az almacikkeket körkörösen ráfektetjük a fahéjas 
cukorral meghintjük. A morzsalékot rászórjuk, és a 180 fokra 
előmelegí�tett sütőbe tolva kb. 50 percig sütjük.  

Jó étvágyat kí�vánok!
Magócsi Andrea

Új könyvek
a könyvtárban

Tomor Anita: Veled Egy szigeten
Nikola Scott: Anyám titkai
Amy Harmon: Csak a szél tudja: ha a szerelemről van szó, 
az idő nem lehet akadály
Nora Roberts: A pihenőlak
Nicolas Vanier: Az élet iskolája
Jo Nesbo: Kísértet
Nógrádi Gábor: A nagyikám zseni
Jamie Littler: Zúzmaraszív
Wéber Anikó: Az osztály vesztese
Jan von Holleben: Böngésző Bence nyomoz
Gárdonyi Géza: Egri Csillagok
Bauer Marcell: Pápai armálisok: a Papai járás nemes csa-
ládjainak címereslevelei

Magócsi Andrea
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Pünkösd ünnepe
„Amikor beteltek pün-

kösdnek napjai, az apos-
tolok mind együtt voltak 
ugyanazon a helyen; zaj 
támadt hirtelen az égből, 
mint a heves szélvész… 
és beteltek Szentlélek-
kel” Olvassuk az (APCSEL 
2,1-11.). Krisztus tehát 
teljesítette ígéretét: Kér-
ni fogom az Atyát; és más 
vigasztalót küld Nektek” 

A Szentlélek elküldése 
teljesí�ti ki a Húsvét ünne-
pét, mert Húsvét hatásai 
csak Pünkösd után a Szent-
lélek által kezdhettek ér-

vényesülni. A Szentlélek a 
harmadik Isteni személy, 
az Atyát és Fiút összekö-
tő személysült Szeretet. 
Az isteni végrehajtó, meg-
valósí�tó erő különleges 
hordozója. A Szentlelket 
nevezzük a hét ajándék Is-
tenének is. Nekünk, ma élő 
keresztényeknek is Ö�  adja 
az erőt, hogy Krisztus köve-
tő, keresztény emberek le-
hessünk, éppen ezért nem 
lehet elhanyagolni a Szent-
lélek működését az Egy-
házban. Sajnos észre lehet 
venni azt, hogy az Atya te-
remtő erejét, a Fiú megvál-

tó kegyelmét még csak elis-
meri, de a Harmadik Isteni 
Személyről, mintha megfe-
ledkeznének az emberek, 
pedig minden, a teremtés 
és megváltás az Ö�  kiáradó 
kegyelme által történik.

Dr. Paskai László volt 
veszprémi püspök azzal 
kezdte meg papi püspö-
ki szolgálatát, hogy mint 
minden pap Ö�  is jelmon-
datot választott magának. 
Az Ö�  jelmondata í�gy szólt: 
„In virtute Spiritus”, azaz a 
„Lélek erejében”. Nekünk is 
keresztény életünket, cse-
lekedeteinket, beszédein-

ket a „Lélek erejében” kell 
megtennünk. Igaz szí�vvel 
és lélekkel énekeljük a szép 
pünkösdi énekeinket, kér-
ve „Szállj szí�vünkbe nagy 
Isten, lélek adó Lélek…”

Mint plébános kí�vánom, 
hogy a kedves Testvérek, 
mindazok, akik a Krisztusi 
Egyháznak tagjai, a Szent-
lélek által közös egységben 
átérezzék a Lélek kiáradá-
sát. A� ldott Pünkösdi ünne-
peket kí�vánok sok szeretet-
tel.

v. Ajtós József László
c. prépost, kerületi

espereses, plébános

Kedves Olvasók!
A járványhelyzet eny-

hülésének köszönhetően 
egyre több szolgáltatást 
lehet újra igénybe ven-
ni, í�gy megnyithatnak a 
könyvtárak is. Ö� römmel 
értesí�tem a könyvtár lá-
togatókat, hogy az idei 
évtől a Megyei Könyvtár-
nak köszönhetően maga-
zinokkal is bővült a kí�ná-
lat. A Nők Lapja, National 
Geographic, Praktika 
magazint, illetve a gye-
rekeknek szóló Garfield 
újságot helyben a könyv-
tárban olvashatják el az 
érdeklődők.

Mivel a járvány még nem múlt el teljesen, még szükség 
van elővigyázatosságra. A hatályos kormányrendelet szerint 
a könyvtári szolgáltatások az alábbi szabályok betartásával 
vehetők igénybe.

•  Csak érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező olvasók 
léphetnek be a könyvtárba.

•  Az érvényes kártya mellett a személyi igazolvány bemuta-
tása is szükséges..

•  A könyvtár területén a maszk használata és a kézfertőtlenítés 
továbbra is kötelező.

Védettségi igazolvánnyal 
nem rendelkező személyek 
részére a lovasi könyvtár 
biztosí�tja az online kölcsön-
zés lehetőséget. Az online 
kölcsönzés módja:

A balatonfüredi könyv-
tár cí�mén (https://bfured-
varos.opac3.monguz.hu) 
lehet kiválasztani a kí�vánt 
könyvet szerző, cí�m vagy 
téma alapján, valamint az 
is ellenőrizhető, hogy az 
adott könyv szerepel kata-
lógusban, vagy sem, illetve 
kölcsönözhető, vagy sem. A 
kölcsönözni kí�vánt művek 

szerzőjét és a cí�mét a konyvtar@lovas.hu emailre elküldve 
összekészí�tem a könyveket és a faluház bejáratánál lehet át-
venni nyitvatartási időben.

Az idei évben továbbra is sok a bizonytalanság a programok 
terén. A Lovasi Napok idén is elmarad, viszont a tavalyi évhez 
hasonlóan tervbe van véve egy egynapos program megszer-
vezése. A program összeállí�tása folyamatban van, az időpont 
azonban még bizonytalan, mivel még nincs kormányzati dön-
tés arról, hogy mikortól lehet zenés rendezvényeket tartani. 
Ha a nyáron lehet programokat tartani, ezeket a kormányzati 
intézkedésekkel összhangban védettségi igazolvány felmuta-
tásával lehet majd látogatni.

Magócsi Andrea
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Pünkösdi köszöntő
Idén Pünkösdkor különö-

sen is hálás lehet a szí�vünk 
azért, hogy az ünnep kap-
csán újra együtt lehetnek 
keresztyén közösségeink, 
hiszen a karácsony és a hús-
vét is enélkül telt. Közösen 
ünnepelhetjük a Szentlélek 
kitöltetésének ajándékát, 
és a keresztyén egyház szü-
letésnapját. Kétezer évvel 
ezelőtt az apostolok a be-
zártságból kilépve a Lélek 
ajándékával és erejével úgy 
tehettek bizonyságot Je-
ruzsálemben Krisztusról, 
hogy egy új korszak nyí�lt 
meg előttük. A keresztyén 
hitvallás, a Szentlélek ereje 
átformálta nemcsak az ő éle-
tüket, hanem ahogy később 
láthattuk a történelemből, 
a teremtett világ életét is. A 

megújulás, az újjászületés 
fellebbezhetetlen igazsága 
és isteni törvényszerűsége 
vált valóra akkor, ott Jézus 
í�gérete nyomán. Az elszige-
telődésből kilépve olyan erő-
vel hirdették Jézus Krisztus 
evangéliumát, amelynek kö-
szönhetően a későbbiekben 
új világ született. 

Mai korunk, a viharos XXI. 
század ugyan nem a véres 
világháborúk, hanem a lelki-
szellemi csatározások és (saj-
nos rossz irányú) átalakulá-
sok szí�ntere, azonban hason-
lóképpen elengedhetetlen 
az újjászületés a keresztyén 
világnézetek, ideológiák, 
normák erkölcsi rendszere 
mentén. Mint ahogyan akkor 
a keresztyénség pár évtized 
alatt megváltoztatta a világ 

rendjét, í�gy kellene a mai ke-
resztyénségnek Jézus szavai 
szerint a világnak sójává és 
világossággá lennie. Azért, 
hogy ez a reménység ne csak 
be nem teljesedett álom ma-
radjon, kérjük a mindenség 
Urát, hogy megújí�tó Szentlel-
kével járja át újra az emberek 
szí�vét, lelkét, gondolatait, 
családjaink hétköznapi éle-
tét, közösségeink minden-
napjait. 

Ezzel a reménységgel a 
szí�vünkben, gyülekezetünk 
Pünkösd hétfőjén tartja meg 
konfirmációs ünnepi isten-
tiszteletét, ahol 10 gyermek 
és 4 felnőtt tesz fogadalmat 
az Isten és a gyülekezet szí�-
ne előtt az ő hitüknek meg-
vallásáról. Ehhez kérjük és 
várjuk a Szentlélek Isten ál-

dását, jelenlétét. Imádságos 
szí�vvel, lélekkel kí�vánunk 
mindenkinek áldott és lelki 
ajándékokban gazdag pün-
kösdi ünneplést. 

Hebling Zsolt
gondnok

Dienes Károly
gondnok

Kálmán Csaba
lelkész

Ünnepi alkalmaink: 

május 23., Pünkösd vasár-
napja, 9:30 Lovas, 11:00 
Alsóörs: ünnepi úrvacsorás 
istentisztelet

május 24., Pünkösd hétfő, 
11:00 Alsóörs: konfirmációs 
ünnepi istentisztelet

Változott az alkotói pályázat leadási határideje
Az előző évek hagyomá-

nyait követve az Országos 
Tűzmegelőzési Bizott-
ság februárban immáron 
nyolcadik alkalommal 
hirdette meg az alkotói 
pályázatot óvodásoknak 
és iskolásoknak. A kiala-
kult rendkívüli helyzetre 
való tekintettel a művek 
beadási határideje mó-
dosult, egészen október 
15-ig várják a gyerekek 
alkotásait.

Emlékeztetőül: az Örszá-
gos Tűzmegelőzési Bizott-
ság 2021-ben olyan alko-
tásokat vár, amelyeken az 
óvodások és az iskolások 
megmutatják, hogyan lát-
ják ők a tűzmegelőzést és 
a tűzvédelmet, a tűzoltói 
hivatást. Az óvodásoktól 
szabadkézi rajzokat vagy 
kézműves alkotásokat vár-
nak. Az iskolások három 
korcsoportban pályázhat-
nak. Hattól tí�z, tizenegytől 
tizennégy, és tizenöttől ti-

zennyolc éves korig szabad-
kézi rajzot, egyéb kézműves 
alkotást küldhetnek be, de 
í�rhatnak verset vagy me-
sét is, esetleg számí�tógépes 
programot készí�thetnek.

A pályaműveket 2021. 
október 15-ig lehet benyúj-
tani postán vagy e-mailen, 
illetve előzetes egyeztetés 
után személyesen a fővárosi 
illetve megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóságokhoz, 
a korcsoport és kategória 
megjelölésével.

Az országos pályázat fő-
védnöke dr. Góra Zoltán tű. 
altábornagy, a BM Örszágos 
Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság főigazgatója, az Ör-
szágos Tűzmegelőzési Bi-
zottság elnöke. Az országos 
bí�rálóbizottság elnöke dr. 
Bérczi László tű. dandártán-
bornok, országos tűzoltósá-
gi főfelügyelő.

A területi versenyen első 
helyezést elért alkotások 
részt vesznek az országos 

versenyen is, amelynek 
dí�jait egy később megha-
tározott időpontban Bu-
dapesten adják át. Ahogy 
a februári kií�rásban is sze-
repelt, az országos verseny 
győztesei értékes dí�jakat 
kapnak, emellett különdí�jak 
is gazdára találnak majd. 
Az az óvoda, illetve iskola, 
ahonnan a legtöbb pályá-
zatot nyújtják be, elnyeri a 

„Legkreatí�vabb óvoda/is-
kola 2021” cí�met, amelyért 
izgalmas tűzoltó-bemuta-
tó jár, amelyen gyerekek 
megismerhetik a füstsátrat, 
olthatnak tálcatüzet, és vág-
hatnak roncsot is. Mindez 
tűzvédelmi oktatás keretein 
belül, játékos formában tör-
ténik.

Forrás: veszprem.
katasztrofavedelem.hu
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Segítettünk újjáépíteni egy Ősiben
leégett családi házat

A Magyar Református Szeretetszol-
gálat munkatársai a sajtóból érte-
sültek róla, hogy március 26-án egy 
háromgenerációs családi ház leégett 
a Veszprém megyei Ősiben. A tetőtér-
beépítéses házban tizenketten éltek, 
köztük hat gyermek. Hála Istennek 
mindenki időben ki tudott menekül-
ni a lángoló épületből, azonban ott-
honuk lakhatatlanná vált, és a belső 
munkálatok elvégzéséig nem költöz-
hetnek vissza az ingatlanba.

Az MRSZ Alsóörsi Irodájának munka-
társai a tragikus hí�r hallatán elhatároz-
ták, hogy segí�tséget nyújtanak a Nagy-
család számára. Az elmúlt hetekben 
több vállalkozóval és céggel felvették 
kollégáink a kapcsolatot, akik támo-
gatásának köszönhetően sikerült egy 
vadonatúj bejárati ajtót, tetőablakot, 
mosdókat, zuhanykabint, beltéri falfes-
tékeket és gipszkartont is szerezniük. A 

felajánlások mellett kétkezi munkájuk-
kal is hozzájárultak a ház újjáépí�tésé-
hez: május 1-jén a Magyar Református 
Szeretetszolgálat munkatársai és ön-
kéntesei a gipszkarton falak felépí�té-
sében, a falak glettelésében, valamint 
az épí�tési törmelékek elszállí�tásában is 
segí�tettek a családnak, hogy mihama-
rabb lakhatóvá válhasson otthonuk.

Az önkéntes segí�tségnyújtásban az 
MRSZ munkatársai mellett az Alsóörs-
Lovasi Református Társegyházközség 
gyülekezeti tagjai, valamint a Lovasi 
Polgárőr Egyesület tagjai is részt vet-
tek, í�gy tí�z önkéntes vállalt szerepet 
az épí�tkezésben. Az alsóörsi iroda 
dolgozói szolgálatukkal – előrehozott 
időpontban – csatlakoztak a „Szeretet-
hí�d” programhoz, melynek célja, hogy 
felhí�vja a társadalom figyelmét az ön-
kéntesség és az egymás iránti figyelem, 
odafordulás, segí�tségnyújtás szerepére.

A Magyar Református Szeretetszol-
gálat, valamint Nagy Viktor és családja 
hálás köszönetét fejezi ki a felajánlott 
támogatásért a Piedl-Ker Kft. (Balaton-
almádi), a Pillér E� pí�tőanyag Kereskedés 
(Veszprém), a Stylus Zrt. (Budapest), a 
Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit 
Kft., a Mobil Rendezvény Technika Kft. 
(Balatonfűzfő), a Cemix Hungary Kft. 
(Veszprém), az MB Ablak Group Kft. 
(Pápa), illetve Simon Róbert egyéni vál-
lalkozó (Lovas) részére, akik felajánlása 
és támogatása nélkül ez a segí�tségnyúj-
tó akció nem valósulhatott volna meg.

Forrás:
Magyar Református

Szeretetszolgálat 

Kedves Lovasiak!

Szeretnénk Ö� nöket megin-
vitálni egy kellemes és nem 
túl megerőltető túrára szép 
kis falunkban.

A túra össze van kötve egy 

ötletes kalandjátékkal, amit 
QR kódok leolvasásával és 
kérdések megválaszolásával 
érhetnek el. Ezen kérdések 
segí�tségével lehet feloldani 
a túraútvonal következő 
állomását, amit tetszőgleg-
es irányból el lehet érni, 
út közben természetesen 
figyelve saját magunk és 
túratársaink biztonságára. 
A túra és vele együtt a játék 
elkezdéséhez egy internet 
képes telefonra lesz szükség, 
ami le tudja olvasni a QR 
kódokat, illetve egy regisz-

trációra, hogy hozzáférhes-
senek a játékhoz. Bárki 
regisztrálhat egy személy-
ben, vagy akár csapatos-
tul is. A QR kódok az egyes 
állomáspontok közelében 
lesznek megtalálhatóak. A 
túra elérhető 2021.05.29-
2021.06.13-ig í�gy nem kell 
aggódni, hogy bárki is le-
maradna róla, ezen idő alatt 
bármikor teljesí�thető, akár 
családi kirándulás, étkezés 
utáni séta, kutyasétáltatás, 
napfelkelte/napnyugta előtt 
vagy kerékpárosan.

További információ a túra 
indulásától a regisztráció 
után érhető el.

A túráról képeket, ész-
revételeket és egyéb vissza-
jelzéseket szí�vesen várunk a 
https://www.facebook.com/
groups/1495987703995098 
Facebook oldalunkon.

Túrára fel!
Mindenkinek kellemes ki-

kapcsolódást kí�vánunk!

Lovas Jövőjéért
Egyesület
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