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Megemlékezés
az 1848. március 15-i forradalomról

1848 tavaszán szinte 
egész Európa megmozdult. 
Februárban Párizsban ki-
tört a forradalom, amelynek 
hí�re futótűzként terjedt, 
és forradalmi hullámot indí�-
tott el. Az európai városok-
ban egymás után fellobba-
nó forradalmak a születési 
előjogok eltörlését és az ön-
kényuralmi elnyomás, pél-
dául a cenzúra megszünte-
tését követelték. Volt, ahol 
a forradalmi célok között 
az alkotmányos kormány-
zás megteremtése mellett 
a nemzeti önállóság kiví�vá-
sa is fontos helyet kapott. 
1848. március 13-án Bécs-
ben is kitört a forradalom. 
A bécsi forradalom hí�ré-
re Kossuth javaslatára a 
pozsonyi országgyűlés is 
megszavazta a nemzeti-pol-
gári átalakulást jelentő ha-
tározatokat: a jobbágyság 
megszüntetését, a népkép-
viseletet, a független felelős 
magyar kormány megalakí�-
tását és a cenzúra eltörlését. 
Az országgyűlés 74 tagú kül-
döttsége március 15-én dél-
előtt 10 órakor Bécsbe in-
dult, hogy a királlyal is szen-
tesí�ttesse a feliratba foglalt 
határozatokat. A küldöttség 
tagja volt Kossuth Lajos, 
Batthyány Lajos és Széche-

nyi István is. Március 14-én 
a Bécsből menetrend szerint 
érkező hajó utasai hozták el 
a forradalom hí�rét Pestre. 
A Fiatal Magyarország tag-
jai, a „márciusi ifjak”, Petőfi 
Sándor, Vasvári Pál és a töb-
biek nem akartak tovább 
óvatoskodni. Elhatározták, 
hogy utcai tüntetésekkel 
adnak nyomatékot követe-
léseiknek, amelyeket tizen-
két pontba szedtek. Petőfi 
erre a napra í�rta lelkesí�tő 
költeményét, a Nemzeti dalt. 
Március 15-én reggel a Pil-
vax kávéházból kilépve 
még csak tizenöten voltak, 
de rövidesen csatlakozott 
hozzájuk az egyetemi ifjú-
ság. Néhány óra múlva pedig 
már húszezres tömeg höm-
pölygött Pest utcáin, s Lan-

derer nyomdájához vonult, 
ahol lefoglaltak egy nyomda-
gépet, és a cenzor engedélye 
nélkül kinyomtatták a tizen-
két pontot és a Nemzeti dalt.  
Amint a szabad sajtó első pél-
dányait kézről kézre adták az 
emberek, a város felbolydult.  
Délután három órára nagy-
gyűlést hirdettek a Nemzeti 
Múzeum előtti térre, ahol 
a szakadó eső ellenére leg-
alább tí�zezres tömeg jelent 
meg. A lelkes és cselekvésre 
kész tömeg a pesti város-
házára sietett, és rábí�rta a 
városi tanácsot, hogy csat-
lakozzon a követeléseikhez. 
Az erejére ébredt nép a Pes-
tet Budával összekötő hajó-
hí�don átkelve a budai vár-
ba vonult, hogy kiszabadí�tsa 
börtönéből Táncsics Mi-

hályt. A budai várban a tüzé-
rek tüzelésre kész ágyúkkal 
várták a tüntetőket, de senki 
sem mert tűzparancsot adni 
nekik. Í�gy a tömeg a zuhogó 
esőben akadálytalanul vo-
nult át a hajóhí�don a várba. 
Ahogy Petőfi naplójában 
később megí�rta: „A nagy-
méltóságú helytartótanács 
sápadt vala, és reszketni 
méltóztatott”, s elfogadott 
minden követelést. Azóta is 
március 15-én az 1848-49 
szabadságharc kezdetét ün-
nepeljük. Ez a nap jelképpé 
vált, nemzetünk szabadság-
szeretetét, szabadság utáni 
vágyát fejezi ki. 

Ídén sajnos a járványhely-
zet miatt a csoportos szemé-
lyes megemlékezésre nem 
volt mód. Viszont egyénileg 
mindenki tiszteletét tehette 
az emlékműveknél, többek 
között önkormányzat nevé-
ben Ferenczy Gáborné pol-
gármester asszony és Sárdi 
Máté képviselő úr rótta le 
tiszteletét és helyezték el 
az emlékezés koszorúját a 
lovasi 1848-as emlékműnél 
a református templom kert-
jében, valamint a régi teme-
tőben található Szathmári 
Péter  �48-as honvéd sí�rjánál.

Magócsi Andrea

A Lovasi Önkormányzat és az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
dolgozói kellemes Húsvéti ünnepeket kíván Lovas állandó lakosainak

és nyaralótulajdonosainak! 
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Iskolai hírek pandémia alatt és előtt
A 18/2021 (III.06.) 

EMMI határozat értelmé-
ben 2021. március 8-tól 
az alsóörsi Endrődi Sán-
dor Református Általá-
nos Iskola és Kézilabda-
Utánpótlásközpont a már 
ősszel előkészített digitá-
lis órarend szerint kezd-
te meg 1-8. évfolyamon a 
digitális tanítást. A digitá-
lis oktatás 2021. március 
26-ig (péntekig) tart, majd 
a korábbi tervtől eltérően 
2021. március 29-től ápri-
lis 7-ig lesz a tavaszi szü-
net.

A digitális munkarend 
előkészí�tése során az iskola 
vezetősége és valamennyi 
munkatársa értekezleten is-
merhette meg a három hét 
feladatait. A pedagógusok 
az új órarend szerint tartják 
óráikat egységes módszerrel 
a Digitnapló felhasználásá-
val. A technikai dolgozók az 
iskola épületének alapos fer-

tőtlení�tésével tavaszi nagy-
takarí�tást végeznek. Karban-
tartásokra, festésekre, me-
szelésekre kerül sor. Bí�zom 
abban, hogy a négy hetes 
iskolai távollét után, a hús-
vétot követően a régi módon 
folytathatjuk a tanévet.

A digitális tanrend előtti 
időszakban 130 tanulóval és 
teljes szakos ellátottsággal 
kezdtük a tanévet. Ebből 80 
alsóörsi és 15 lovasi tanuló-
val. A munkatervben megfo-
galmazottakat a rendezvé-
nyek és műsorok kivételével 
sikeresen megvalósí�tottuk. 
A fenntartók biztosí�tották 
a működés és fejlődés le-
hetőségét. A tantervi köve-
telményeket a tanulók egy 
kivételével eredményesen 
teljesí�tették. A járványügyi 
protokoll intézkedéseit ha-
táridőre végrehajtottuk. Két 
osztálynál kellett a Covid mi-
att egy-egy hetes karantént 
elrendelni.

A 2020/21-es tanévtől 
digitális napló került be-
vezetésre. Ú� jszerű megál-
lapodás keretében intéz-
kedtünk a kézilabda okta-
tás további folytatásáról. 
Megállapodás született a 
Telekom Zrt. veszprémi 
kézilabda csapatával, új 
edzőkkel alsóörsi utánpót-
lás telephely létrehozásá-
ról. A Református Közne-
velési Törvény betartásával 
szerveztük a 2020/21-es 
tanévben a hitéletet. A 
rendkí�vüli helyzetben új-
jászerveztük az áhí�tatok, 
családi istentiszteletek és 
lelki napok rendjét. A mó-

dosí�tott Pedagógiai Prog-
ram szerint átdolgoztuk a 
helyi tanterveket. Első és 
ötödik osztályokban az új 
NAT szerint indí�tottuk a 
tanévet. Kivezetésre került 
a néptánc és az alsó tago-
zatban bevezetésre került 
az egyházi ének. Ídőszako-
san módosí�tásra került a 
napközi működtetése.

Megköszönöm valamennyi 
munkatárs áldozatos mun-
káját. Kí�vánok mindenkinek 
jó egészséget. Bí�zunk a sike-
res tanév befejezésében.

Mészáros Károly
igazgató
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Szenvedés és szeretet
Nagyböjtben emlékezünk 

az Isten irántunk való nagy 
szeretetére és Jézus szen-
vedésére. De emlékeznünk 
kell arra is, hogy Jézus sok 
mindentől megmentett ben-
nünket halálával, de saját ki-
jelentése szerint a keresztút-
tól nem. Sőt, meghí�v rá. „Ha 
valaki, utánam, akar jönni, 
tagadja meg magát, vegye föl 
keresztjét, és úgy kövessen 
engem.”(Mk.8,34-37.). Miért 
kell felvennünk a keresztet, 
miért kell szenvednünk, 
és miért nem veszi el tőlünk 
Jézus, a szenvedés kelyhét? 
Sok gondolatot és feleletet 
lehet ezzel kapcsolatban 
felhozni. Most csak egyet 
és a legfontosabbat emlí�t-
sük: - azért, mert szeret. Ha 
a szeretetet Jézussal együtt 
tűzhöz hasonlí�tjuk, akkor 
a szenvedés a szél. Vagyis 
a szenvedés részben pró-
bája a szeretetnek (a szél 
a kis tüzet kioltja, a nagyot 
nem ), részben pedig nö-
velője a szeretetnek (a szél 
a tüzet égig lobogtatja ). Aki 
még nem szenvedett valaki-
ért vagy valakikért, az nem 
tudja, szereti-e. A szenvedés 
nagy próbája a barátság-
nak, a szülői és gyermeki 
szeretetnek, a szerelem-
nek, és az Isten szeretet-
nek is. A legnagyobb barát-
ság is könnyen elpusztul, ha 
szenvedni kell érte, vagy mi-
atta. Ez mutatja, hogy csak 
látszott igaz barátságnak, de 
valójában egy önző emberi 
érzés volt.

Mikor volt a leglángo-
lóbb, legodaadóbb, a Szűz-
anya szeretete? - Amikor 
fájdalmas anyaként ott állt 
a kereszt alatt. A Krisztust 
megtagadó Péter szeretete? 
- Amikor életét adta Jézu-
sért, fejjel lefelé keresztre 
feszí�tve, a vatikáni dombo-
kon. Mikor egy házastársé? 
- Amikor pl. teljes odaadás-
sal ápolja, gondozza éve-
kig, reménytelenül beteg 
hitvestársát, vagy amikor 
éppen a betegtől kell sokat 
elszenvednie. Mégis kitart, 
de nem kényszerből és 
megalkuvásból, hanem sza-
badon, mert érdek nélküli, 
őszinte a szeretete. Jézus, 
ezt az emberi szeretetet 
felülmúló szeretettel, sze-
ret bennünket. Ezért hagyta 
ránk az utolsó vacsorán a 
szeretet magasztos paran-
csát „Ez az én parancsom: 
Szeressétek egymást, mint 
ahogy én szerettelek titeket. 
Nagyobb szeretete senkinek 
sincs annál, mint aki életét 
adja barátaiért. Ti baráta-
im vagytok, ha megteszitek, 
amit parancsolok nektek.” 
(Jn.15,12-14. ) 

Jézus, az Ő�  véres szen-
vedésével és halálával egy 
új Őrszágot alapí�tott. De, 
mielőtt részesei lehetnénk 
ennek az Isten Országának, 
alkalmasakká kell válnunk 
hozzá. Nos, ebben van hi-
hetetlenül nagy, és ki nem 
kerülhető szerepe, a szen-
vedésnek. Mert Isten Orszá-
gának dicsőségét, csak saját 

keresztre feszí�ttetésünk 
árán kaphatjuk meg. Miben 
áll ez, a mi keresztre feszí�t-
tetésünk? 

Az első szeg: – Értelmünk 
keresztre feszítése. Lemon-
dás saját elképzelésünkről, 
hogy el tudjuk fogadni Ísten 
gondolatait a hitben. Ezzel 
értelmünk nem veszí�ti el 
szabadságát, hanem, még tö-
kéletesebben ismer meg. 

A második szeg: – Akara-
tunk keresztre feszítése. Ne 
úgy legyen, ahogy én aka-
rom, hanem ahogyan Isten 
akarja. Nem én vagyok isten, 
hanem Isten az Isten. Csodá-
latos módon éppen í�gy válik 
teljesen szabaddá akaratom.

A harmadik szeg: - A bű-
nös vágyak keresztre feszíté-
se, hogy ez könnyebb legyen, 
más vágyak keresztre feszí�-
tése is.

A negyedik szeg: – Az 
adódó szenvedések vállalása, 
sőt önkéntes vezeklés a ma-
gam és mások bűnei miatt, 
hogy í�gy a magam szenvedé-
sét hozzátegyem Jézuséihoz. 

Jézus nem akkor győzött 
a világ felett, amikor prédi-
kált, csodákat tett, amikor 
ünnepelték, királlyá akarták 
tenni, vagy amikor a Tábor-
hegyen megdicsőült. Hanem, 
amikor vérrel verejtékezett, 
leköpdösték arcul ütötték, 
tövissel koronázták, összeta-
posták, keresztre feszí�tették, 
és a sziklasí�rba eltemették. 
Akkor győzött, amikor min-
denki elhagyta, megtagad-
ta, vagy elárulta és csak pár 

asszony zokogott mellette, 
azok is minden remény nél-
kül. Amikor a kivégző osz-
tag pogány parancsnoka és 
katonái rádöbbentek: „Ez 
az ember, valóban az Isten 
Fia volt.” (Mk.15,39.) Az-
óta ezt a vallomást utánuk 
mondta száz és százmillió 
ember. Mí�g élt és itt járt kö-
zöttünk a földön, csupán pár 
ezer hazájabeli hallgatta, 
ma százmilliók. Első pápája 
megtagadta, azóta vértanúk 
tí�zezrei adták érte életüket. 
Három leghűségesebb ba-
rátja, nem volt hajlandó egy 
órát virrasztani vele. Ma pe-
dig ezrek virrasztanak imád-
ságban. 

Mi a magyarázat? Nem a 
szenvedés és nem a halál, 
mert az csúf volt és visszata-
szí�tó. Egyetlen magyarázat a 
FELTÁMADÁS. Nem a halott 
Krisztus győzött, hanem az 
élő, aki dicsőségesen feltá-
madt és él örökkön – örökké. 

Ha majd mi is engedelmes-
séget tanulunk a szenvedés-
ből és kereszthordozásból, 
akkor majd mi is megta-
pasztaljuk, mint Ísten Őrszá-
gának polgárai, a Mennyek 
Őrszágának dicsőségét. Mert 
a szenvedés és az örök Sze-
retet elválaszthatatlan egy-
mástól.

Szép ünneplést, áldott 
húsvéti ünnepeket kedves 
mindnyájóknak!

vitéz Ajtós József László
c. prépost, esperes,

plébános

FELHÍ�VA� S
A településen működő falugondnoki szolgálat segí�tséget nyújt azoknak a lovasi lakosoknak, akik máshogy nem tud-

ják megoldani és igénylik a CŐVÍD védőoltásra történő szállí�tási szolgáltatást. Akiket dr. Bardóczi Miklós házorvos úr 
olt be Alsóörsön, szállí�tási igényeiket Sárdi Máté falugondnoknál jelezhetik a 30-324-4489-es telefonszámon! Az 
oltópontokra történő szállí�tásban a Polgárőrség Egyesület nyújt segí�tséget, ezen igényeket Simon Róbert elnök várja 
a 70/324-2252-es telefonszámon. 
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A tojás vált az élet, a teremtés szimbólumává
A húsvéti nyúl és a tojás kapcsolata német eredetű

A tojás az életnek, újjászü-
letésnek, a termékenység-
nek legősibb, archaikus jel-
képe. Nem véletlen, hogy a 
tojás vált az élet, a teremtés 
szimbólumává. Ez az egyik 
legtökéletesebb forma, ame-
lyet a természetben találha-
tunk, és egyben magában 
rejti a születés, az élettelen-
ből élővé válás titkát. Amint 
a tojásból új élet kel, úgy tá-
mad föl Krisztus is sí�rjából 
az emberek megváltására. 
A tojáshéj az Ő� szövetséget, 
a belseje az Ú� jszövetséget 
jelképezi. Piros szí�ne pedig 
Krisztusnak az emberiségért 
kiontott vérére emlékeztet. 
A tojás már a pogány időktől 
kötődik az év ezen szakaszá-
hoz, melynek megjelenése 
a termékenységszimboli-
kán alapul. Magyarországon 
avarkori sí�rokban is találtak 
már festett mintákkal ellát-
tott tojásokat. Az első í�rásos 
emlékek a témában Anony-
mus (ÍÍÍ. Béla király jegyzője, 
krónikása) idejéből, a XÍÍÍ. 
századból maradtak ránk.

A húsvéti nyúl és a tojás 
kapcsolata német eredetű. 
A zsidók ünnepekkor meg-
ajándékozták egymást és 
szeretteiket a császármadár 
tojásával. Ez egy fácán féle, 
népszerű ajándéknak számí�-
tott akkoriban. A császárma-
dár német neve Haselhuhn, 
mí�g a nyúlé Hase, í�gy csupán 
egy félrehallásból származik 
a húsvéti nyúl és a pirostojás 
képe. Egy másik legenda sze-
rint Ostara, a germán isten-
nő birtokolt egy különleges 
madarat, ami szí�nes tojáso-
kat tojt. Egy nap az istennő 
a gyerekek szórakoztatására 
nyúllá változtatta a madarat, 
azóta tojnak a nyulak szí�nes 
tojásokat. Néhány szerzetes 
már az V. században is tar-
tózkodott nagyböjt idején a 
tojásfogyasztástól, de a XÍÍÍ. 

századra általánossá vált és 
í�gy akárcsak a tej és a hús, 
a tojás is tiltólistára került. 
A tejből érleléssel sajtokat 
készí�tettek, a húst sózták, 
füstölték, hogy tartósí�tsák, 
a tojás viszont jól eltartható, 
í�gy a tavaszi tojástermelés 
megindulásával ez időben 
rengeteg tojás halmozódott 
fel a falusi udvarokban a 40 
napos böjt során. Í�gy adó-
dott is a lehetőség, hogy egy-
mást megajándékozzák vele, 
s egyben a böjtöt is lezárták. 
Az orosz előkelők gazdagon 
dí�szí�tett tojásokat adtak 
egymásnak, néha akár ék-
köves tojásokat is húsvét al-
kalmával. A Fabergé-tojások 
ékszerekkel kirakott és zo-
máncozott húsvéti dí�sztojá-
sok. Az első tojást Fabergé 
és aranyművesei készí�tették 
1885 húsvétjára ÍÍÍ. Sándor 
orosz cár megbí�zásából, aki 
húsvéti ajándéknak szánta a 
felesége, Marija Fjodorovna 
számára. A tojásfestés nép-
szokásként elsősorban Kö-
zép- és Kelet-Európában 
maradt fenn. A tojások szí�-
nezésére használt szí�n a pi-
ros a szí�n mágikus erejébe 
vetett hit adja, melynek vé-
dőerőt tulajdoní�tottak. Ere-
detileg egyszí�nűek voltak, 
pirosas szí�nüket növényi 
festőanyagoktól kapták. Erre 
szolgált a vöröshagymahéj, a 

börzsöny, a bí�bortetű. Mára 
a tojások festése és dí�szí�té-
se az egész világon elterjedt 
szokássá vált. 

Hazánk nagy részén is-
mert a húsvéti tojás hím-
zése. Pálcára erősí�tett 
fémcsövecskét, tollcsévét 
mártogatnak forró 
méhviaszba, ezzel í�rják 
rá a mintát a nyers vagy 
főtt tojás felületére, majd 
festéklében áztatják vagy 
főzik. Festés után meleg 
puha ronggyal letörlik a 
viaszt, szalonnabőrrel fés-
nyesí�tik. A hagyományos too-
jásfestési technikák közül a 
berzselés az egyik legtermé-
szetesebb. Különleges for-
májú leveleket rászorí�tunk 
régi nejlonharisnya vagy 
gézdarab segí�tségével a ke-
ményre főtt vagy kifújt tojás-
ra, szorosan megkötözzük és 
festőlébe tesszük. Festés vé-

gén szintén szalonnabőrrel 
fényesí�tjük. A tojás karcolá-
sát éles pengével végzik kéz-
ben tartva a már megfestett 
tojásokat. Ehhez biztos kéz 
és gyakorlat kell! A nagyhí�rű 
tojáspatkolók mindig a pat-
kolókovácsok közül kerültek 
ki, mondván, hogy aki egy 
tojást is meg tud patkolni, az 
aztán igazán érti a mestersé-
gét. Mg a tojások hí�mzését 
nők végezték, a karcolt és a 
patkolt tojások a férfiak keze 
munkáját dicsérték. Tojás-
faragás (azsúrozás, csipke-
tojás, áttört tojás, metszett 
tojás): Ez már egy lényege-
sen bonyolultabb, időigé-
nyesebb technika. Nagyobb, 
strucc vagy lúdtojásokon 
is alkalmazható. A tojásra 
felrajzolt mintát rögtön le-
het is áttörni, de sok tájon 
viasszal í�rják fel a mintát, 
majd ezután ecetbe áztatva 
maratják egy darabig. Í�gy a 
viasszal nem fedett terület 
elvékonyodik, és könnyebb 
lesz a faragás. A faragás gra-
ví�rozógéppel történik, sok 
türelmet és kitartást igényel, 
de a végeredmény kárpótol-
ja a fáradozást.

Magam is ezt a technikát 
kedvelem és készí�tem szí�-
vesen. Mindenféle tojást 
csipkézek, van strucctojá-
som, emu-, liba-, tyúk-, ka-
csa-, fürj-, galambtojásom 
és csigaházam is. Ennél a 
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technikánál nagyon fontos a 
tojás meszes héjának a vas-
tagsága, keménysége. Minél 
nagyobb egy tojás, annál 
vastagabb és keményebb a 
héja is. A csigaházak dí�szí�-
tésénél pedig a csí�kos ház 
különböző meszesedést, ke-
ménységet takar, mely még 
inkább megnehezí�ti a fara-
gója dolgát. Tojásaimat kézi 
graví�rozóval csipkézem és 
kézzel festem, dí�szí�tem. A 
fúrással, faragással kiköny-
nyí�tett tojásokkal óvatosan 
kell bánnom egy egy mun-
kafolyamatnál, de az óva-
tosság ellenére is megesik, 
hogy megreped a majdnem 
kész munka. E� pp ezért is a 
libatojást szeretem dí�szí�teni, 
ott kisebb hiba lehetősége. 
A túl kicsi és túl nagy tojás 
is kihí�vást jelent a csipké-
zésnél. Készí�tek nem csak 
húsvéti jellegű tojásokat is. 
Strucctojásból ékszertar-

tót, emutojásból nyakláncot 
éppúgy, mint a csigaházból, 
galamb- és fürjtojásból is. 
Vannak libatojás angyalkáim 
libatoll szárnnyal, libatojás 
harang és libatojás hangu-
lat- és úszómécseseim, vala-
mint dí�szdobozos libatojás 
szí�vecskéim is.

Az igazán kedveltek és 
népszerűek mégis a húsvéti 
kézzel készí�tett festett, csip-
kézett liba- és tyúktojásaim, 
melyet nagy örömmel, kü-
lönlegességként vásárolnak 
nálam az otthonomban lévő 
bemutató helyiségben vagy 
vásárokon, piacokon emlék-

nek vagy a húsvéti locsolók 
részére.

Szeretettel várom min-
den leendő vásárlómat és 
kí�váncsiskodó látogatómat 
előzetes egyeztetéssel! Kí�-
vánok mindenkinek A� ldott 
Húsvétot a piros tojásban 
rejlő megújuló élet remény-
ségével!

„Eljött a szép húsvét reggele, 
feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek 
a fák, pattognak a rügyek, s 
virít a világ.
A harang zúgása hirdet ün-
nepet, egy kismadár dalol a 
zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt 
gyöngyharmatot szedtem, 
akit azzal meglocsolok, meg-
áldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnő-
nek a lányok, zsebeimbe bele-
férnek a piros tojások.”

Bácsi Gabriella

Valóra vált az álmuk

Személyautó segíti a polgárőr szolgálatot
Tavalyelőtt már az új 

vezetőséggel vágott bele 
a munkába a helyi polgár-
őrség. Szűcs József felada-
tait Simon Róbert vette át, 
Sárdi Máté alelnök és Ko-
vács Károly elnökségi tag 
segítségével. Egy nagy ál-
muk valósult meg, hiszen 
múlthéten egy Opel Astrát 
kapott a civil szervezet.

– Az autó a Veszprém Me-
gyei Rendőr Főkapitányság 
tulajdona, mi csak haszná-
latba kaptuk, melynek na-
gyon örültünk, hiszen évek 
óta vártunk rá, mindez nagy-
ban megkönnyíti a polgár-
őrök munkáját, hiszen nem 
kell gyalogolni, olyan helyek-
re el tudunk jutni, ahová ez 
korábban nehéz volt – kezdi 
Simon Róbert, miközben a 
közösségi tér parkolójában 
megmutatja az autót. Dézsi 
Jánosnak, a Veszprém Me-

gyei Polgárőrségek Szövet-
ségének elnökének nagyon 
sokat köszönhetnek, aki saj-
nos már nem élhette meg a 
lovasiak örömhí�rét, hiszen 
múlthéten elhunyt. A nyug-
állományú rendőr alezredes 
nagyon sokat segí�tett a pol-
gárőrségnek, hasznos taná-
csokkal látta el őket, emléke 
örökre megmarad. Az autó-
nak köszönhetően még job-
ban oda tudnak figyelni az 
illegális hulladéklerakásra, 
hiszen ha lakossági bejelen-
tés érkezik, hamar ott tud-
nak lenni. 

Lovason évről évre csök-
ken a bűnesetek száma, ez 
nyilvánvalóan annak is kö-
szönhető, hogy aktí�van mű-
ködik a polgárőrség. Mindig 
is jó kapcsolatot tartottak a 
rendőrséggel, kezdetben az 
almádi körzethez tartoztak, 
most pedig a füredihez. Si-

mon Róbert szerint minden 
adott ahhoz, hogy a faluban 
járőrözzenek, kiváltképp 
most, amikor kijárási tila-
lom van.  Az elmúlt eszten-
dők során több fejlesztést is 
végrehajtottak. Vásároltak 

kerékpárokat, egyenruhá-
kat, olyanokat is, amelyeket 
télen is tudnak használni, 
ráadásul tavaly egy robogót 
is kaptak. 

Szendi Péter
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Bardóczi Miklós legendás munkabírása
és nyugalma a balatoni környezetnek köszönhető
Amikor kihajózunk a 

Hajnali Széllel a Balatonra, 
ahol a páratlanul szép kör-
nyezetben meg a csönd-
ben csak a hullámzást, a 
szélzúgást lehet hallani, az 
semmihez sem fogható ér-
zés! A Balaton-felvidék, a 
tó páratlanul szép, és nem 
véletlen, hogy harminc 
éve minden ideköt. Így fo-
galmaz Bardóczi Miklós, 
Alsóörs, Felsőörs és Lovas 
háziorvosa. A beszélge-
tésből kiderül, legendás 
munkabírása és nyugalma 
bizonyosan a balatoni kör-
nyezetnek is köszönhető.

– Mindig is hivatásként, 
szolgálatként tekintettem 
a munkámra. Ha az ember 
háziorvos, és naponta sok 
beteggel találkozik a ren-
delőben, illetve az otthona-
ikban, ezt máshogyan nem 
lehet elvégezni – szögezi le 
Bardóczi Miklós, aki három 
évtizede Alsóörsön, Felső-
örsön és Lovason több ezer 
ember egészségéért felel, 
nyaranta pedig a nyaralók is 
felkeresik.

A kérdésre, hogy a három 
évtized alatt mire a legbüsz-
kébb, úgy válaszol, egyfelől a 
munkára, amit itt ellát 1991. 
február 4-e óta, amikor meg-
érkezett Alsóörsre, és 54 
jelentkező közül elnyerte 
a meghirdetett háziorvosi 
állást. Már a második ge-
neráció nő fel a keze alatt, 
többnek az édesanyját is 
gondozta a terhessége alatt, 
most pedig ezek a gyerekek 
is járnak hozzá.

Másrészt arra is nagyon 
büszke, hogy hamar elfogad-
ták az emberek. A gyöngyösi 
születésű orvos, aki tanár és 
ápolónő szülők gyermeke-
ként nőtt fel, felidézi, szü-
lővárosában járt gimnázi-
umba, és már diákévei alatt 

„testközelből” megismer-
kedett az egészségüggyel. 
E� desanyja a gyöngyösi kór-
ház intézetvezető főnővére 
volt, ahol ő nyaranta dolgo-
zott, először a kertészetben, 
aztán a kórházi gyógyszer-
tárban segédasszisztens-
ként. Í�gy már egészen fiata-
lon nagyon sok időt töltött 
a kórházban. Amikor jelent-
kezett a Debreceni Orvostu-
dományi Egyetemre, a gim-
náziumi osztályfőnöke azt 
mondta neki, „Hát, nagy fába 
vágtad a fejszédet, Miklós!”

Döntését egy pillanatra 
sem bánta meg. A belgyó-
gyászat-gyakorlatot Egerben 
töltötte, a szigorlóévet pedig 
a gyöngyösi kórházban. A 
hatodik év akkoriban több 
hónapos bel-, gyermek- és 
nőgyógyászati, illetve sebé-
szeti, neurológiai gyakor-
latokból állt, majd utána 
következett az államvizsga. 
Aki mindezt teljesí�tette, 
megkapta a diplomát. Még 
egyetemi évei alatt alapí�tó 
tagja volt a Karikás Népze-
nei Együttesnek, amivel el-
nyerték a népművészet ifjú 
mestere cí�met.

Bardóczi Miklós az orvosi 
pályát a gyöngyösi kórház 
belgyógyászati osztályán 
kezdte, majd öt év után szak-
vizsgázott. Mindig vonzotta 

az alapellátás, ezért és egy 
nagyon kedves betege kéré-
sére elment üzemorvosnak 
a gyöngyösi ipari szövetke-
zetekhez, amit az illető ve-
zetett. Odatartoztak mások 
mellett a fodrászok, a fény-
képészek, az autószerelők, 
az épí�tőipari szövetkezetek, 
közben folyamatosan he-
lyettesí�tett is, például a ke-
nyérgyárban, a tejipari vál-
lalatnál, í�gy feladat adódott 
bőven.

Mindeközben épí�tkeztek 
a Gyöngyös melletti Nagy-
rédén a feleségével, akivel a 
zene hozta össze. Az orvos 
életében ugyanis mindig 
meghatározó volt a zene, 
először hegedülni tanult, 
aztán gitározni. Gitártanára 
vezette a gyöngyösi nép-
táncegyüttes zenekarát, 
amely esküvői szertartáso-
kon muzsikált. A tanár ké-
résére Bardóczi Miklós is 
belépett a zenekarba, ahol 
széki brácsán muzsikált. E� l-
ményt jelentett számára a 
sok külföldi fellépés is, ami-
re akkoriban ritkán adódott 
lehetőség. A muzsika révén 
találkozott a feleségével, aki 
a zenekar bőgőse volt.

Az orvos felidézi, fiatal 
párként hitelből épí�tkeztek, 
és közben a kamat a közmű-
dí�jakkal együtt drasztikusan 
megnőtt. Í�gy hiába dolgoz-
tak rengeteget, ő orvosként, 
a felesége tanárként, a napi 
munka melletti folyamatos 
helyettesí�téssel is szűkö-
sen éltek két gyermekükkel. 
Ezért úgy döntöttek, lépni 
kell, és az életüket a véletlen 
megoldotta. Felesége meg-
látott egy álláshirdetést az 
újságban, miszerint Alsóörs-
re körzeti orvost kerestek. 
– Azonnal arra gondoltunk, 
a Balaton-part biztosan gyö-
nyörű lesz! – mondja jóked-
vűen az orvos, majd hozzá-

teszi: – Mennyire igazunk 
volt, ugyanis az első perctől 
kezdve kitűnően érezzük itt 
magunkat!

A térséget a két gyerekkel 
együtt először az augusztus 
20-i hosszú hétvégén nézték 
meg. Beköltöztek egy balato-
ni kempingbe, majd megtud-
ták, hogy már 54-en beadták 
a jelentkezést az emlí�tett ál-
lásra. Ezután az orvos nem 
sok reményt fűzött ahhoz, 
hogy ő lehet a befutó. Ak-
kor már bizakodott, amikor 
karácsony előtt elhí�vták egy 
beszélgetésre a polgármes-
ter és a képviselők előtt, 
majd a két ünnep között kö-
zölték vele, övé lett az állás. 
A hí�r az egész családot nagy 
boldogsággal töltötte el. Az 
orvos február elején állt 
munkába, amikor egyedül 
jött el, és szolgálati lakás-
ban, illetve önkormányzati 
bérlakásban lakott. Aztán a 
gyerekek befejezték az évet 
az iskolában, és nyáron csat-
lakozott hozzá a család. A fe-
lesége először helyben, majd 
egy veszprémi általános 
iskolában taní�tott, ma már 
nyugdí�jas. Közben eladták 
a nagyrédei házat, majd a 
térségben vásároltak telket, 
amire épí�tkeztek, ahol azóta 
is élnek.

Az orvost beválasztották 
az alsóörsi képviselő-testü-
letbe, amelynek ma is tagja. 
Ú� gy mondja, kezdetben kü-
lönösen sokat dolgoztak az 
idegenforgalomért, és erre 
a sport is kitűnő lehetősé-
get nyújtott. Hivatása és a 
muzsika mellett ugyanis a 
sport is elkelő helyet játszott 
az életében, és az alsóörsi 
egyesületben létrehozták az 
í�jász szakosztályt. Az egész 
országban jártak versenyek-
re, és í�gy is népszerűsí�tették 
a települést.
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Bardóczi Miklós beszél 
arról is, hogy az elmúlt évti-
zedekben nagy változás tör-
tént a betegségekben. Pél-
dául a magas vérnyomással, 
cukorbetegséggel többen és 
egyre fiatalabb korban küsz-
ködnek, mint korábban, és a 
számuk is emelkedik. Annak 
idején lényegesen kevesebb 
daganatos beteg volt, ma 
már sajnos nem í�gy van.

A koronaví�rus a szakmai 
és személyes életét – ahogy 
fogalmaz – „rendesen” át-
rajzolta. Í�gy csökkentek, il-
letve megszűntek az orvos-
beteg találkozások, hiszen 
csak sürgős esetben, hí�vásra 
megy házhoz. Rengeteg a 
telefonhí�vás, a rendelőben 
folyamatosan hí�vják a mo-
bilján és a vezetékes számon 
is, és nem egyszerű feladat 
telefonon dönteni a terápi-
áról. A� llí�tja, lassan sí�nre ke-
rül minden, a védőoltással 
pedig visszaállhat az élet 

a régi kerékvágásba. Ma-
gánéletében sem egyszerű 
a járvány okozta változás, 
nem találkozhat a barátaival, 
elmaradtak a koncertek, a 
szí�nházak.

A kérdésre, hogy mi a titka 
hihetetlen munkabí�rásának, 
kiegyensúlyozottságának, 
végtelen nyugalmának és 
kedvességének, úgy válaszol, 
genetika is lehet benne. Hoz-

záteszi, sok betegnek nem-
csak az a fontos, hogy meg-
vizsgálja és gyógyszert í�rjon 
fel, hanem lelkileg is kezelni 
kell. Ehhez pedig kiegyensú-
lyozott, megértő személyi-
ség kell, amihez alapvető a 
rendszeres mozgás, a sport 
és a békés, harmonikus 
családi háttér. – Fontos szá-
momra, hogy tudom, mire 
jövök haza – fogalmaz.

Mindemellett rendszere-
sen sí�el is, szerinte ez termé-
szetes annak, aki a Mátra tö-
vében nőtt fel. A Balatonnál 
aztán újabb élmények vár-
ták, a vitorlázásban, a horgá-
szatban végtelen nyugalmat, 
energiát talált. A feleségével 
kilométereket sétál, kerék-
pározik, otthon szobabicik-
liznek.

– Alig várjuk, hogy tavasz 
legyen, és mehessünk az új 
kerékpárúton! Aztán ami-
kor kipöfögünk a kikötőből 
a Hajnali Széllel, és felhúz-
zuk a vitorlákat, és csak a 
ví�zcsobogás meg a szélzúgás 
veszi körül az embert, távol 
a parttól pedig a végtelen 
csönd is, ez semmihez sem 
fogható érzés! – beszél a Ba-
latonhoz fűződő érzéseiről 
Bardóczi Miklós.

Kovács Erika (Napló)
Fotó: Penovác Károly 

(Napló)

Megérkeztek az új orvosi eszközök
Az elmúlt évben Lovas Község Ő� n-

kormányzata négy pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Falu Programra, me-
lyek közül az első pályázat keretében 
a közfeladatot ellátó orvosi rendelő 
működéséhez szükséges új orvosi 
eszközök beszerzéséhez igényelt 
támogatást a település. 

A projekt 1.641.885 forint ösz-
szegű támogatást kapott, melyből új 
számí�tógépes EKG készüléket, CRP 
gyorsteszt leolvasó készüléket, vég-
tagi érszűkület vizsgálatához Multi 
Doppy készüléket, az újraélesztéshez 
szükséges félautomata defibrillátor 
életmentő felszerelést, új mérleget, 
lámpát, vérnyomásmérőt, hőmérőt 
és magasságmérőt vásárolhatott az 
önkormányzat. 

Az orvosi eszközöket a beszerzési 
eljárás nyertes gazdasági szereplője, a 
Medigor Bt. (8200 Veszprém, Bezerédi 
u. 2.) 2021. február 26-án leszállí�tot-
ta az orvosi rendelőbe és azokat dr. 
Bardóczi Miklós doktor úr birtokba is 
vette. 

2020. évben a Belügyminisztérium 
támogatásával megújult orvosi rende-

lőbe 2021. évben a Magyar Falu Prog-
ram keretében a Miniszterelnökség 
támogatásával az egészségügyi alap-
ellátáshoz szükséges műszerek be-
szerzése is megtörtént. A vissza nem 
térí�tendő költségvetési támogatások 

eredményeként lényegesen javultak a 
betegellátás feltételei Lovas települé-
sen.

dr. Hajba Csabáné
 aljegyző
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Közművelődés és könyvtár
– szakmai továbbképzés és új magazinok
A járvány miatt ez egy na-

gyon nehéz időszak mindany-
nyiunk számára, í�gy nekem 
és a családomnak is. Az élet 
számos területén korláto-
zások kerültek bevezetésre, 
a veszélyhelyzet miatt nem 
lehet rendezvényeket sem 
tartani. A könyvtár esetében 
sokáig lehetőség volt a köny-
vek kiszállí�tására, de a jelen-
legi korlátozások mellett ez 
sem lehetséges. Az iskolák-
hoz hasonlóan átmenetileg a 
könyvtár is zárva tart, de köz-
ben folyamatosan bőví�tjük a 
könyvtári állományt új köny-
vekkel és kiadványokkal. Az 
idei évtől népszerű folyóira-
tok, magazinok is beszerzés-
re kerültek – mint például a 
Nők Lapja, Praktika Magazin, 
National Geographic, illetve a 
gyerekeknek szánt Garfield 
újság - melyeket majd a 
könyvtár megnyitása után a 
kedves érdeklődők helyben 
elolvashatnak.

Ebben az időszakban - ta-
valy decemberben - indult 
a Nemzeti Művelődési Ín-
tézet által szervezett kö-
telezően előí�rt, egy éves 
művelődési szakember 
képzés. Az időzí�tés a körül-
mények ismeretében még 
szerencsésnek is mond-
ható, mivel a képzés maga 
teljes embert kí�ván; heten-
te két teljes napot töltünk 
a kurzuson, és emellett 
rengeteg otthoni feladat, 
teszt, esszé, házidolgozat is 
része a tananyagnak. Csak 
pár hétig járhattunk szemé-
lyesen a képzésre, mert újra 
bezárták az iskolákat, utána 
nekünk is át kellett térni 
az online oktatásra. Maga 
a képzés nagyon érdekes, 
sokat tanulok belőle, amit 
később hasznosí�tani tudok 
a munkámban. Nagyon jó 
érzés új embereket megis-
merni. Sok érdekes dolgot 
tanulhatunk egymástól. 

Bí�zom benne, hogy nyá-
ron már megrendezésre 
kerülhet egy-két program 
is és remélem, hogy az ősz-
re betervezett programo-
kat, mint például a Szüreti 
Felvonulást, a Márton-napi 
Libavacsorát, a Szépkorúak 
Köszöntését, illetve a gye-
rekeknek szánt Mikulás Ú� n-
nepséget és a Betlehemes 
programot meg lehet már 

szervezni. Szerintem mind-
annyian vágyunk arra, hogy 
ki tudjunk kapcsolódni, és 
újra együtt tudjunk ünne-
pelni!

Addig is minden kedves 
lovasi lakosnak és nyaraló 
tulajdonosnak jó kedvet és 
jó egészséget, illetve Kelle-
mes Húsvéti Ú� nnepeket Kí�H-
vánok!

Magócsi Andrea

Mandulavirág teljesítménytúra 
Beköszöntött a március, amely 

a Balatonnál talán a legszebb év-
szak. Testközelből figyelhetjük, 
ahogy éled a természet. Az első 
hírnökök a mandulák, melyek 
már március elején kezdik bon-
togatni szirmaikat. 

– A fizikai és mentális egészség 
szempontjából talán a legfontosabb 
most, hogy minél többet legyünk a 
szabadban. A friss levegő, a körülöt-
tünk lévő természet feltölt bennün-
ket lelkileg, a mozgás jótékony hatá-
sait pedig már néhány hét után érez-
hetjük magunkon. Arra buzdítunk 
hát mindenkit, hogy sétáljon, fusson, 
túrázzon minél gyakrabban! – kezdi 
Pataki Júlia, Balaton Riviéra Turisz-
tikai Egyesület TDM menedzsere. 

Azoknak, akiknek a teljesí�tmény 
elismerése is fontos, vagy csak sze-
retnének kijelölt útvonalon halad-
ni, melyet követve az egész térséget 
bejárhatják, a mandulavirág telje-
sí�tménytúrát ajánlják. A túrázók a 
Sirály parkból indulnak, a Római 
úton át, egészen a Somlyó-hegyi 
kilátóig, majd vissza. Úgyanakkor 
a hosszabb távon megtekinthetik a 
túrázók a Varázserdőt is. Ez a prog-
ram hosszú évek óta megrendezés-
re kerül, igen népszerű túra, több 
száz résztvevővel. A tavalyi évben 
nem is tudták megtartani, idén vi-
szont újra gondolták. A távok egész 
márciusban egyénileg, családdal, 
baráti társasággal teljesí�thetőek, a 
nevezési dí�jért cserébe elküldik az 
útvonalat leí�rással, nyomtatható 

verzióban, illetve a gpx file-t, í�gy 
telefon segí�tségével is követhető 
az útvonal. A túra különböző ál-
lomásain ellenőrző pontokat he-
lyeztek ki, melyeket lefényképezve, 
vagy lerajzolva visszaküldhetnek 
a résztvevők, a turisztikai egye-
sület munkatársai pedig küldik 
az oklevelet és a kitűzőt, valamint 
apróbb meglepetéseket is. A 10 és 
14 kilóméteres távokra e-mailben 
lehet nevezni. 

Az alsóörsi Bakter Bisztró a túrán 
résztvevőknek 10% kedvezményt 
biztosí�t az elviteles fogyasztásra! A 
túrára jelentkezni lehet a nevezes@
balatonriviera.hu e-mail cí�men, a 
10,2 km-es táv nevezési dí�ja 1000 
Ft, a 14 km távé 1200 Ft. 

Szendi Péter
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Hétköznapok a Napraforgó Óvodában
és bölcsődében

A szeptemberi kezdés egy új idő-
szak indulását jelentette intézmé-
nyünkben. Az új gyerekek alkalmaz-
kodtak az óvodai élethez, megismer-
kedtek a szokásokkal, szabályokkal, 
beilleszkedtek a csoportokba. A be-
szoktatás ebben a nevelési évben a 
COVID-19 járvány miatt a bölcsődé-
ben és az óvodában is eltért a meg-
szokottól. A szülős beszoktatás két 
napra lerövidült, a járványügyi sza-
bályok betartásával.

Ismét megszokottá váltak a napirend-
be illesztett tevékenységek: játék, közös 
élmények, tapasztalatszerzés, étkezé-
sek. Megtapasztaltuk a pandémia „ked-
vező” hatásait is:

–  a gyerekek mindennapjaiba beépült a 
csoportba érkezés előtti kézmosás

–  figyelmet fordítanak arra, hogy tüsszs-
entés után egyből mennek a mosdóba 
kezet mosni

–   odafigyelnek társaikra, figyelmeztetik 
egymást a helyes és alapos kézmosásra

–  gyakorolják az önálló öltözködést, 
mert az épület bejáratánál el kell 
búcsúzni a szülőktől.

Mindennapi tevékenységeinket te-
matikus terveink műveltség tartalmai 
alapján a helyi adottságok, lehetőségek, 
hagyományok, ünnepkörök, jeles napok 
figyelembevételével, a járványhelyzet-
hez igazí�tottan, rugalmasan szerveztük 
meg. Ő� sszel különböző őszi gyümölcsöö-
ket, terméseket gyűjtöttek a gyerekek, 

azokat megismerték, gyümölcssalátát 
készí�tettek, kóstoltak. A zene világnapt-
jához kötődően beszélgettek a zenéről, 
népzenéről, különböző kultúrák zené-
jét hallgatták, ismerkedtek különböző 
hangszerekkel, népi hangszerekkel is: 
okulele, kalimba. Novemberben Már-
ton-napi felvonulástól volt hangos az 
óvoda udvara. Az óvodás és bölcsődés 
gyerekek vidáman énekelve vitték lám-
pásaikat. Az adventi készülődés is el-
tért a megszokottól, nem fogadhattunk 
vendégeket. A Mikulásnak is csak az 
ablakból integethettek a gyerekek és 
az ajtó előtt találták az ajándékokat. Az 
óvónénik bábjátéka kárpótolta a gyere-
keket, amit nagy érdeklődéssel és öröm-
mel fogadtak. A karácsonyi ünnepre való 
ráhangolódás meghitt hangulatban telt. 
Településünk adventi koszorújának első 
gyertyagyújtására óvodásaink részvé-
telével került sor. Februárban, sajnos 
hagyományainktól eltérően a szülők je-
lenléte nélkül farsangoltunk. A csopor-
tokban énekléssel, tánccal, játékos vetél-
kedőkkel folyt a mulatozás. A hangulatot 
fokozta az óvónénik „Aranyos tarajos 
kiskakas” cí�mű jelmezes előadása.

Az idei évben újdonságként jelent meg 
a mesterségek megismerése témahét. A 
gyerekek különböző foglalkozásokat, 
mesterségeket próbálhattak ki, lehettek 
pékek, bolti eladók, fodrászok, manikű-
rösök, cipészek, orvosok. A gyerekek 
nagy örömére rendőrök is ellátogattak 
óvodánk udvarára. Rendőrnéni játékos 

feladatokkal ismertette meg a gyere-
kekkel a helyes közlekedés szabályait. 
Felülhettek az általuk hozott gokartra, 
beülhettek a rendőrautóba, megismer-
hették annak felszereléseit. Az év során 
folyamatosan, a járványügyi szabályok 
betartásával, biztosí�tottuk az érdeklődő 
gyerekek számára az alábbi tevékenysé-
gekben való részvételt: néptánc, mada-
rász-ovi, csodabogarak tehetségműhely, 
gyerekfoci. Nagy figyelmet fordí�tottunk 
az egészséges életmód alakí�tására. Sok 
gyümölcsöt fogyasztottak a gyerekek, 
sokat tartózkodtak levegőn, sokat mo-
zogtak. Intézményünk többcélú intéz-
ményként működik. Mini bölcsődénk 
speciális helyzetének köszönhetően a 
gyerekek életkori sajátosságaihoz iga-
zodó óvodai tevékenységekbe is bekap-
csolódtak bölcsődéseink. Közös játékra, 
élményszerzésre, tapasztalatszerzésre 
volt lehetőségük. Az elmúlt időszakban 
folyamatosan jelen van intézményünk 
mindennapjaiban az aggodalom. Féltjük 
a gyerekek, szülők, családtagjaink, ön-
magunk egészségét. Köszönet a szülők-
nek, hogy betartják a járványügyi előí�rá-
sokat, támogatják munkánkat. Ő� sszefo-
gással, bizakodóan tudjuk átvészelni a 
nehéz időszakot. Tesszük a dolgunkat, 
hogy óvodásaink és bölcsődéseink bol-
dogan és kiegyensúlyozottan, egészsé-
gesen éljék mindennapjaikat.

Csiszárné Huszár Judit 
óvodavezető
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Beszámoló az Értéktár Bizottság munkájáról
2020 októberében Lovas Község 

Ő� nkormányzata támogatásával jött 
létre Lovas község E� rtékbizottsága. A 
pandémia ellenére nagy örömmel ve-
tettük magunkat a nem kicsi munkába. 
Jelen pillanatban a község területén a 
környezetünkben lévő természeti ér-
tékeinket gyűjtjük és dokumentáljuk, 
mint például a Király-kutat, Patkó-ta-
vat, Róka-kutat, Savanyú-kutat stb. A 
történelmi régészeti jelentőségű helye-
ket római katolikus templomot, mely az 
A� rpád korban épült és falát freskó töre-
déke dí�szí�ti, vagy a régi temetőt, amely-
ben 1848-49-es forradalom és honvé-
dő háború hőse is nyugszik. Mindez 
természetesen a teljesség igénye nélkül 
került felsorolásra. 

Az elmúlt időszakban a bizottság 
három lovasi jelentőségű értéket vett 
fel az értékek közé. Az első a lovasi 
őskőkori festékbánya, mely európai 
szinten is példátlan régészeti jelen-
tőségű. A festékbányát 1950-es évek 
elején a 73-as főút épí�tése során 
nyitották meg, és ekkor került elő a 
világraszóló leletegyüttes. A másik 
kettő Bácsi Gabriella csipke tojás ké-
szí�tő technikája és Bácsi Zita kerámi-
ái. Mielőtt az értéktárba kerülne egy 
Lovasra jellemző ritkaság nem kevés 
munka előzi meg a folyamatot, hiszen 
adatokat és fényképeket kell gyűjteni 
ahhoz, hogy az értéktárbizottság fel-
vehesse az értékei közé, majd a Me-
gyei E� rtéktár elé tárhassa. Í�gy létre 

jön egy úgynevezett adatbázis, mely 
tartalmazza az értékek történetét, je-
lentőségét és fényképeit. Ezt a doku-
mentációt szeretnénk felhasználni és 
pályázni egy kiadványra, reményeink 
szerint már a következő évben. Ezért 
kérném és biztatnám kedves lovasi 
polgártársaimat arra, hogy tiszteljék 
meg a bizottságot ötleteikkel, meglá-
tásaikkal. 

Elérhetőségeink:
lovasiertektar@gmail.com, és 

konyvtar@lovas.hu, illetve személye-
sen lovasi könyvtárban Magócsi And-
reánál

Kovácsné Kasza Katalin
Értéktár Bizottság elnöke

Helyi Értéktár Bizottság kérdőíve
A helyi értékek értéktárba történő felvételéhez a lakosság segítségével

Javaslattevő adatai

Név: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Levelezési cím: ..............................................................................................................................................................................................................................

Telefonszám: ..................................................................................................................................................................................................................................

E-mail cím: ......................................................................................................................................................................................................................................

Helyi érték adatai:

A helyi érték megnevezése: .....................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

A helyi érték fellelhetősége: ....................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

A helyi érték értéktárba való felvételének indoklása (kitöltése nem kötelező): ..............................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

A helyi érték története (kitöltése nem kötelező): ..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................
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Tisztelt helyi lakos/lakosok!

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a helyi Értéktár Bizottság 
2020 októberében megalakult!
Törvény adta kötelességünk a helyi értékek felkutatása, a Me-
gyei Értéktárba való felvétele és ezáltal az értékek védelme.

A Bizottság tagjai:
Kovácsné Kasza Katalin – elnök, Bácsi Gabriella- tag, Bácsi 
Zita – tag, Kemenes Dénes – tag, Csomai Lóránt – tag

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a javaslataikkal támogassák 
munkánkat, ezáltal a helyi értékek felkutatását. Minden helyi ér-
téknek számít, ami Lovasra, az itt élő emberek szellemi és gya-
korlati tevékenységére jellemző! Érték lehet például az erdészet-
tel, halászattal összekapcsolható tevékenység, a szőlővel kapcso-
latos munkafolyamatok és ezek eszközei, a borászat, borutak, 
állat- és növényfajták, állattartás. Vagy népgyógyászattal kapcso-
latos tevékenységek, gyógyítás, gyógynövények, gyógyvíz, für-
dővel kapcsolatos hagyomány. A kézművesség, helyi termékek 
előállítása, maga a technológia. Az ehhez kapcsolható gépek. A 

különböző történetek, anekdoták, a helyi táncművészet, zene, 
népzene, helyre jellemző varrások, horgolások, hagyományőrző 
egyesületek tevékenysége, fényképek, könyvek.  Ha Lovason van 
egyedi építészeti emlék, régészeti lelőhely, történelmi emlékhely. 
De egy egyszerű féltve őrzött receptes könyv is szóba jöhet. Ezek 
mind csak példaként szerepelnek. Biztatjuk kedves polgártársa-
inkat, hogy vegyenek részt ebben a hasznos és értékgyűjtő mun-
kában! Szívesen várjuk, a Lovas községről az itt élő emberekről, 
hagyományaikról, közös tevékenységről szóló fotókat is. A fotók 
összegyűjtése és digitalizációja után természetesen visszaadjuk 
jogos tulajdonosának a féltve őrzött családikincseit. Terveink kö-
zött szerepel egy színes kiadvány melyben az összegyűjtött érté-
kek és helyi történetek, anekdoták fognak megjelenni.
Segítségüket köszönjük!
Elérhetőségeink: lovasiertektar@gmail.com, és konyvtar@lo-
vas.hu, illetve személyesen lovasi könyvtárban Magócsi Andre-
ánál.

Kovácsné Kasza Katalin
elnök

Lovas Értéktár Bizottsága

„Miért keresitek a holtak között az élőt?
Nincsen itt, hanem feltámadt”

Lukács 24, 5/b-6.

Kedves Testvéreim, ez a második húsvét a ví�rushelyzet 
kialakulása óta, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepét 
próbálja beárnyékolni a bezártság, a lelki megpróbáltatás. 
A második alkalommal történhet az meg, hogy húsvét ün-
nepe alkalmával üresek maradnak a templomaink, hogy 
az úrasztala körül nem mehet körbe imádkozva, a szenth-
séggel élni kí�vánók gyülekezete. Megint otthon hárul ránk 
annak a feladata, hogy mélységében beleássuk magunkat 
az örömnap valódi mögöttesébe.

Most, amikor kényszerűségből ugyan, de a társas kap-
csolatok a minimálisra korlátozódnak, amikor a családok, 
barátok, a rokonság leginkább csak az éteren keresz-
tül érintkeznek, elkezdenek hiányozni a tradí�ciók. Most, 
amikor nem lehet, ilyenkor ébred rá az ember milyen 
drága és fontos lehetősége volt ez az eddigi életünknek. 
Most vágyni, most keresni az értelmet, most fürkész-
ni az összefüggéseket, s befogadni hittel és hálával a 
bűntől való megváltást, az Ú� r kegyelméből a feltámadást 
és örök életet. Most alakí�tsuk ki az újfajta viszonyulást, 
változtassunk a hozzáállásunkon és alakí�tsunk ki új, évről 
évre követendő és követhető gyakorlatainkat. Fordí�tsuk 
meg a sorrendet! Ne azért vágyakozzunk és köszöntsük az 
ünnepet, mert valami rémlik, hogy ilyenkor ez illik, mert 
boldogok vagyunk, végre van négy szabadnapunk egyben, 
ne a népszokásokról jusson eszünkbe, hogy ez biztos utal 
valamire, hanem tudatosan készüljünk lelkileg és várjuk 
az ünnepet, Jézus feltámadását, az örömünnepet és ezt 
mutassuk ki saját eszközeinkkel, ki néphagyományokkal, 
ki imával, de szerencsés esetben ezek ötvözetével. Hiszen 
az istenhit és a nép kéz a kézben jár évezredek óta. 
Meggyőződésem és hitem szerint í�gy élhetjük át ebben a 

különleges helyzetben, hogy húsvét ünnepének üzenete 
ma is élő valóságként közöttünk és bennünk lehet. Ne arra 
nézzünk most, mi az, amit nem lehet, hanem életünkkel 
válaszoljunk az angyal feltett kérdésére élő hittel és hús-
véti reménységgel a szí�vünkben és lelkünkben. Mert a 
feltámadott Krisztus Jézus í�gy velünk lehet még akkor is, 
ha egyedül, magányosan és a gyülekezet közössége nélkül 
kényszerülünk eltölteni ezt a szép ünnepet!

Egészséggel, békességgel és reménységgel megáldott 
húsvéti ünnepeket kí�vánunk az Alsóörs-Lovasi Reformá-
tus Egyházközség nevében:

 Hebling Zsolt Dienes Károly Kálmán Csaba 
 gondnok gondnok lelkipásztor

Húsvéti online alkalmaink: 

2021. március 28. 11 óra: Virágvasárnapi istentisztelet

2021. március 29-31. 18 óra: Nagyheti előkészí�tő alkalmak

2021. április 2. 11 óra: Nagypénteki ünnepi istentisztelet

2021. április 4. 11 óra: Ú� nnepi úrvacsorás istentisztelet

2021. április 5. 11 óra: Ú� nnepi istentisztelet

Ístentiszteleteink közvetí�tését megtekinthetik az Alsóörs-
Lovasi Református Társegyházközség Facebook-oldalán, il-
letve gyülekezetünk honlapján, a www.reformatusalsoors.hu 
oldalon



12 Lovasi Hírek



13Lovasi Hírek

Húsvéti Fonott Kalács
Hozzávalók:
• 60 dkg liszt
• 7 dkg vaj
• 3 dkg friss élesztő
• 1 mk só
• 1 mk cukor
• 4 dl tej
• 2 db tojássárgája
Elkészí�téséhez egy mély tálban elmor-

zsolunk 3 evőkanálnyi lisztet a vajjal. 
Ezután beleszórjuk az élesztőt, a sót és a 
cukrot. A tejet kézmelegre langyosí�tjuk, 
hozzáadjuk a tojssárgájákat, majd a lisz-
tes keverékre öntjük. A maradék lisztet 
hozzáadjuk, és a konyhagép dagasz-
tókarjával lágy tésztává dolgozzuk. Ha 
túl lágy lenne, egy kevés lisztet adunk 

még hozzá. A tésztából cipót formá-
lunk, egy mély, belisztezett tálba vagy 
kelesztőtálba fektetjük, és 40 percig kel-
ni hagyjuk. Ezalatt a duplájára nő. Egy 
gyúrólapot belisztezünk, és a megkelt 
kalácstésztát 3 egyenlő részre osztjuk, 
majd egyenként kb. 30 centi hosszú rúd-
dá hengergetjük. Ezeket egymás mellé 
fektetjük, a végüket összenyomjuk, a 
szárakat - mint egy copfot - befonjuk. 
A fonott kalácsot vajjal kikent tepsibe 
fektetjük, ruhával letakarjuk, és ismét 
30 percig kelni hagyjuk. Ha megkelt 
újra, tejjel simára kevert tojássárgájával 
megkenjük, és 200 fokra előmelegí�tett 
sütőben kb. 20 percig sütjük (légkeve-
réses sütőben 180 fokon). Ezután a tejes 

tojássárgájával újra átfényezzük, majd 
további 10 percig folytatjuk a sütést. 
Eközben a kalácsnak szép aranybarna 
szí�nt kell kapnia. Tűpróbával ellenőriz-
zük, hogy átsült-e, végül rácsra fektetve 
hagyjuk kihűlni.

Magócsi Andrea

TÁJÉKOZTATÓ
a szabadtéri égetésre vonatkozó szabályok változásairól, a szabadtéren 

bekövetkezett tűzesetek tapasztalatairól
Belterületi szabadtéri égetésre vonatkozó szabályok

Az Őrszágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XÍÍ. 
5.) BM rendelet értelmében tilos belterületen szabadtéri ége-
tést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – í�gy különösen 
önkormányzati rendelet – megengedi. Abban az esetben, ha 
belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési ön-
kormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy enge-
délyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott na-
pon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóság ellen-
őrzést végez és meg kell indí�tania a tűzvédelmi hatósági eljá-
rást, vagy helyszí�ni bí�rságot kell kiszabni a szabálytalanságot 
elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a helyszí�nen elismeri. 
A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben az 
illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség 20.000 – 60.000 
Forintig terjedő tűzvédelmi bí�rságot szabhat ki.

Külterületen végzett égetés szabályai

Az Őrszágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XÍÍ. 5.) BM rendelet alapján 2020. január 22-től változtak 
a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai. A� ltalában tilos 
szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt egyéb jogszabály, 
külön meghatározott esetekben és feltételekkel azt megen-
gedi. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűz-
védelmi hatóság részére történő í�rásos bejelentést követően 
legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányí�tott égetést 
végezhet. Az irányí�tott égetés végzésének időpontját, ter-
jedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal 
megadott helyét, valamint a tűzmegelőzés és a védekezés 
tárgyi eszközeinek meglétét, annak megkezdése előtt 5 nap-
pal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szervéhez í�rásban, vagy elektronikus formában a veszprem.
mki@katved.gov.hu cí�mre kell bejelenteni. 

2021. tavaszán is, tekintettel az elmúlt évek hasonló idő-
szakban tapasztalt tendenciáira – a keletkezett szabadtéri 
tüzek számának emelkedése - a Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Ígazgatóság a kockázati helyszí�neket ellenőrzi. 
Társhatóságokat is bevonva tervszerűen ellenőrzés alá von-
juk azokat a szabadtéri, erdő és vegetációs területeket – a ko-
rábbi évek tűzeseteinek tapasztalatait, helyszí�neit elemezve 
– amelyek a leginkább lehetnek érintettek. A megelőzésre 
helyezve a hangsúlyt minden rendelkezésünkre álló hatósági 
eszközzel csökkenteni kí�vánjuk a szabadtéri tüzek kialakulá-
sának lehetőségét. 

A szabadtéri tűzesetek száma az elmúlt négy évben a 2018. 
évet kivéve csökkenő tendenciát mutatott, a jelentősebb ki-
ugrások a mezőgazdasági és a kerti munkák időszakában ala-
kultak ki, amit a szárazabb időjárás is elősegí�t. A Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Ígazgatóság a megyei tűzmegelő-
zési bizottsággal együttműködve az esetszámok csökkentése 
érdekében nagy hangsúlyt fektet a megelőző tevékenységre, 
a széleskörű lakossági tájékoztatásra (pl.: tűzgyújtási tila-
lomra való felhí�vás). A tavalyi évben szeptember hónapig a 
száraz, csapadékmentes időjárás kedvezett a szabadterületi 
tüzek kialakulásának, terjedésének. 2020. évben 280 sza-
badterületi tűzeset során kellett beavatkozni, ami a 2019. 
évben bekövetkezett tűzesetek számához viszonyí�tva 4%-os 
csökkenést mutat. A 2020-as évben eltolódott az esetszámok 
maximuma április hónapra, ez mind az időjárási körülmé-
nyeknek, mind pedig a bevezetett járványügyi intézkedések 
miatt eltolódott kerti munkálatok következménye. munkála-
tok következménye.
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Tisztelt Ügyfeleink!
Jelen hí�rlevelünkben tájékoztatjuk Ő� nt a 2021. évi aktuá-

lis információkról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra 
vonatkozóan.

AZONOSÍTÓ CÍMKE 

A munkánk megkönnyí�tése érdekében kérjük, hogy a hí�r-
levélhez mellékelt műanyag cí�mkén, a cí�met alkoholos filccel 
szí�veskedjen kitölteni és felhelyezni saját kukájára legkésőbb 
a következő szállí�tást megelőzően. Kérjük, ügyeljen rá, hogy 
a ragasztáskor száraz és pormentes legyen a kuka felülete a 
biztonságos tapadás érdekében. A cí�mke az edény beazono-
sí�tásához szükséges, amennyiben nem kerül felragasztásra 
és azonosító chip sincs az edényén, az ürítést nem áll 
módunkban elvégezni.

HULLADÉKUDVAR

Tájékoztatjuk, hogy 2021. április 1-től, Telephelyünkön 
(Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43.) megnyitjuk lakossági hul-
ladékudvarunkat. A hulladékudvarba többek között lehe-
tőségük lesz beszállí�tani többlet zöldhulladékukat a tavalyi 
telephelyi átvételhez hasonlóan. A hulladékudvar nyitásáról 
és részletes rendjéről, kérjük, informálódjon honlapunkon!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálatunkat előre egyeztetett időpontban ke-
resheti fel, időpontfoglalását honlapunkon keresztül teheti 
meg: https://balkom.hu/idopontfoglalas/ 

Ídőpontfoglalás nélkül nem áll módunkban fogadni Ő� nö-
ket!

Felhí�vjuk figyelmét, hogy elektronikusan, személyes meg-
jelenés nélkül is tud ügyet intézni, pl. a közszolgáltatás meg-
rendelését, meglévő szolgáltatás módosí�tását, tulajdonosvál-
tást stb. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat kér-
jük, az ugyfelszolgalat@balkom.hu e-mail cí�mre szí�veskedjen 
megküldeni, ezután Társaságunk felveszi Ő� nnel a kapcsola-
tot. Kérjük, amennyiben a jövőben igényt tart elektronikus 
hí�rlevelünkre, iratkozzon fel honlapunkon a Hírek -> Hírlevél 
menüponton keresztül.

 HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS 
BELTERÜLETEN 

Társaságunk ügyfélszolgálatán a „zöld” lebomló zsák áru-
sítása megszűnt. A biológiailag lebomló kerti zöldhulladékot 
a házhoz menő rendszerben az alábbiak szerint gyűjtjük:

•  áprilistól novemberig 4 hetente, összesen 9 alkalom-
mal, szállítási időpontok: 15. 19. 23. 27. 31. 35. 39. 
43. és 47. hét a kommunális hulladék ürítési napján,

•  szabványos, zárt, erre a célra rendszeresí�tett, max 240 
l-es gyűjtőedényben, vagy a honlapunkon elérhető zsák-
értékesítő helyeken beszerezhető zsákban. A zsák dí�ja 
bruttó 451 Ft/db – korlátlan mennyiségben vásárolható 
és a meghatározott napon kihelyezhető.

A tavaly megvásárolt zsákokat az idei évben még elszállí�t-
juk!

Szabványos, zárt, használt 240 l-es edény, korlátozott 
mennyiségben beszerezhető a Vörösberényi Gazdaboltban 
(Balatonalmádi, Alkotmány u. 1. Nyitva tartás: hétfő-pén-
tek: 8.00 – 15.00, szombat: 8.00 – 13.00.) bruttó 11.000 Ft 
dí�j ellenében, vagy igény szerint használhatja a már meglé-
vő, elkülöní�tett hulladék gyűjtésére szolgáló (max. 240 l-es) 
edényét.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS LOVAS HEGYEN

Tavaszi zöldhulladék gyűjtés: május 3. őszi zöldhulladék 
gyűjtés: november 29.

A gyűjtés módja a megszokottak szerint történik. Bővebb 
információért kérjük, keresse fel honlapunkat!

ÜDÜLŐ-/NYARALÓTULAJDONOSOK

2021. április 19 - október 15. között:
•  hetente 1, összesen 26 alkalommal gyűjtjük a kommunális 

hulladékot, 
•  ezen időszak alatt vehetik igénybe belterületen a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtést, kéthetente, páros heteken, 
ürítési napon,

•  szintén ezen időszak alatt vehetik igénybe belterületen a 
házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést ürítési napon (19. 23. 
27. 31. 35. és 39. hét). Felhívjuk figyelmüket, hogy Társa-
ságunk Ügyfélszolgálatán a „zöld” lebomló zsák árusítása 
megszűnt, a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés belterületen 
bekezdésben részleteztük a gyűjtés igénybevételének mód-
ját, kérjük, figyelmesen olvassák el!

Kérjük a nyaralótulajdonosokat, hogy amennyiben lehe-
tőségük van rá, a kommunális hulladék gyűjtésére is hasz-
náljanak zárt gyűjtőedényt. Társaságunknál szabvány 60, 80, 
120 l-es edény beszerezhető bruttó 12.446 Ft dí�j ellenében. 
Amennyiben nem tud edényt használni a kommunális hul-
ladék gyűjtésére: az edényhelyettesí�tő piros zsák árusí�tása 
MEGSZÚ� NT, az idei évtől emblémázott, chippel ellátott matri-
ca használatával tudják igénybe venni a szolgáltatást. A maxi-
mum 120 l-es átlátszó (nem fekete) zsák beszerzése az Ő� nök 
feladata, a matricát pedig Társaságunktól szükséges igényel-
niük, legegyszerűbben a honlapunkon keresztül: https://
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balkom.hu/matrica_egysegcsomag/. Ígénylését leadhatja 
e-mailen vagy telefonon is. A matricát csak egységcsomag-
ban (26 db) lehet igényelni. A matricákat az igénylés leadása 
után postai levélként küldjük ki.  Az egységcsomag dí�ja (pos-
taköltséggel együtt) bruttó 3500 Ft. A tavalyi, chippel ellá-
tott, piros zsákokat az idei évben még begyűjtjük! Nyomaté-
kosan felhí�vjuk figyelmüket, hogy kizárólag az emblémázott 
chipes matricával ellátott bármilyen átlátszó, max 120 l-es 
zsákot vagy a tavalyi évben vásárolt emblémázott chipes pi-
ros zsákot áll módunkban begyűjteni! Kérjük, hogy az edény-
helyettesí�tő zsákot úgy helyezzék ki, hogy Kollegáink hozzá-

férjenek, de a kóbor állatok ne szakí�thassák szét, pl. kerí�tésre 
akasszák fel. Azon szolgáltatási tartalmakról, melyekről jelen 
hí�rlevelünkben nem í�rtunk (házhoz menő szelektí�v hulla-
dékgyűjtés, lomtalaní�tás) változatlanul műkődnek. Pontos 
és friss információkkal kapcsolatosan, kérjük, folyamatosan 
kövessék nyomon honlapunkat! www.balkom.hu

Szí�ves együttműködésüket köszönjük!

Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Nonprofit KFT.

Madárdalos tavaszvárás
Ugyan a téli napfordulót 

már december 21-én ma-
gunk mögött hagytuk, az 
egyre hosszabb nappalokat 
most kezdjük igazán észre-
venni. Erről igyekszik egyre 
több énekesmadár is hí�rt 
adni, hiszen márciusban 
már dalol a vörösbegy, az 
erdei pinty és a citromsár-
mány is. A természet tavasz-
szal megújul és minden új 
kezdet szorgoskodással kez-
dődik. Ílyenkor egyre jobban 
vágyunk a szabadba, a kert-
be. Rendbe tesszük portáin-
kat, felkészülünk a nyárra. 
Az egyre nagyobb számban 
visszatérő vonuló énekes-
madarak is í�gy tesznek. Ki-
jelölik az idei költőterületük 
határait, párt választanak, 
fészket raknak és őriznek, 
a tojásaikkal pedig egy új 
élet kezdődik. Mindeközben 
énekükkel kommunikálnak: 
udvarolnak, kapcsolatot tar-
tanak egymással, territóriu-
mot őriznek, figyelmeztetik 
egymást a leselkedő veszély-
re. Várjuk ezeket a madárda-
los hajnalokat, készüljünk 
fel érkezésükre és tegyük 
madárbaráttá kertünket!

A Brit-szigeteken az inten-
zí�v mezőgazdaság és a kör-
nyezetszennyezés hatására 
drasztikus madárállomány 
csökkenést figyelnek meg az 
1960-as évek óta. A táplálék-
hiány miatt ott kialakult az 
egész éves etetés gyakorla-
ta. Magyarország természeti 
területei képesek még ele-

gendő táplálékhoz juttatni 
a madarainkat. Ennek a fo-
lyamatos megőrzésére töre-
kedjünk a természetellenes 
nyári etetés helyett. Március 
végén (késői fagyok esetén: 
április közepén) abba kell 
hagynunk az énekesmada-
raink etetését. Az etetési 
időszak végeztével az esetle-
gesen megmaradt almákat, 
napraforgóhéjat összetaka-
rí�tást követően komposz-
táljuk. Az el nem fogyasz-
tott cinkegolyót ne tároljuk 
garázsban vagy raktárban 
novemberig, mert könnyen 
megavasodik és molyossá 
válik. Javasolt ezeket és a 
megmaradt hasznos faggyú-
darabokat lefagyasztani. Az 
elfogyott cinkegolyók háló-
ját is újra hasznosí�thatjuk. 
Kutya vagy macska szőrrel 
feltöltve, kiváló fészek alap-
anyaggal segí�thetjük mada-
rainkat a fészekrakásban. 

Az Európában megfigyelt 
mintegy 800 madárfajból 
Magyarországon 417 faj bi-
zonyí�tottan előfordul, több 
mint a felük költ is. A költésü-
ket segí�thetjük mesterséges 
madárodúk kihelyezésével. 
Akinek van kedve és egy kis 
barkácsoló tehetsége, köny-
nyen készí�thet fából külön-
böző tí�pusú madárodúkat, 
de természetesen meg is le-
het vásárolni ezeket. Vegyük 
figyelembe, hogy egy fészek-
aljnyi madártojás 10-15 db 
is lehet, ezért csak megfelelő 
méretű és minőségű madár-

odút helyezzünk ki. A mes-
terséges madárodúk közül 
a legelterjedtebb az A, B, C 
és D tí�pusúak, mindegyikkel 
más-más madárfaj megtele-
pedését segí�thetjük. Ezeket 
megtaláljuk a Magyar Ma-
dártani és Természetvédel-
mi Egyesület boltjában, ha 
pedig magunk készí�tenénk 
el, a pontos méretezését is 
fellelhetjük weboldalukon. 
Figyeljük meg, milyen ma-
darak látogatják a kertün-
ket. A madárodú kihelyezés 
klasszikus időszaka az ősz, 
de sosem késő kihelyezni, 
hiszen az énekesmadarak 
másod-, vagy harmadköltése 
a nyár közepére tehető. 

Ahhoz, hogy a mestersé-
ges madárodúkban minél 
nagyobb legyen a foglalás 
aránya, helyezzünk ki itatót 
és porfürdőt. Madáritatónak 
egy nagyobb méretű cserép 
vagy műanyag virágalátét 
teljesen megfelel, fontos, 
hogy a ví�z mélysége sem-

miképp ne haladja meg a 10 
cm-t. Sokszor egy fél óra sem 
kell és megjelennek az első 
vendégek. A madarak napja-
inak jelentős hányadát teszi 
ki a tollászkodás. Akik épp 
nem férnek a ví�zhez azok a 
környező fák, bokrok ágain 
tollászkodnak, várakoznak, 
keresgélnek. Ahogy egyre 
melegebb napok érkeznek, 
úgy válik egyre fontosabbá a 
porfürdő is. Az itatóhoz ha-
sonlóan, ugyanolyan virág-
alátétet használjunk, melybe 
finom, átszitált földet helye-
zünk. A porfürdő talajszem-
cséi segí�tenek eltávolí�tani a 
tollazatról az élősködőket, 
különösén a mezei-, és a házi 
verebek fogják majd látogat-
ni. 

Írta és fényképezte:
Szentmiklósi-Nagy Kornél

természetvédelmi őr
Balaton-felvidéki Nem-

zeti
Park Igazgatóság

Fiatal vörösbegy az itatón
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H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
53 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14
2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21
3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28
4 25 26 27 28 29 30 31

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
9 1 2 3 4 5 6 7 13 1 2 3 4

10 8 9 10 11 12 13 14 14 5 6 7 8 9 10 11
11 15 16 17 18 19 20 21 15 12 13 14 15 16 17 18
12 22 23 24 25 26 27 28 16 19 20 21 22 23 24 25
13 29 30 31 17 26 27 28 29 30

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
17 1 2 22 1 2 3 4 5 6
18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13
19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20
20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27
21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30
22 31

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
26 1 2 3 4 30 1
27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8
28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15
29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22
30 26 27 28 29 30 31 34 23 24 25 26 27 28 29

35 30 31

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
35 1 2 3 4 5 39 1 2 3
36 6 7 8 9 10 11 12 40 4 5 6 7 8 9 10
37 13 14 15 16 17 18 19 41 11 12 13 14 15 16 17
38 20 21 22 23 24 25 26 42 18 19 20 21 22 23 24
39 27 28 29 30 43 25 26 27 28 29 30 31

H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5
45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
48 29 30 52 27 28 29 30 31

házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés
házhoz menő biológiailag lebomló kerti zöldhulladék gyűjtés ürítési napon  (január fenyőfagyűjtés)
április 19 - október 15. üdülőingatlan tulajdonosoktól hulladékszállítás (nyaraló időszak)
hegyen zöldhulladékgyűjtés május 3. november 29. 

HULLADÉKNAPTÁR
2021
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JANUÁR FEBRUÁR

MÁRCIUS ÁPRILIS

MÁJUS JÚNIUS

NOVEMBER DECEMBER

JÚLIUS AUGUSZTUS

SZEPTEMBER OKTÓBER
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