
Lovasi Hírek
XVII. évfolyam. 11. szám       A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2021. november

Áttekintés 
Jól haladnak a dolgok az önkormányzatnál

A mostani hí�radás fontossá-
gi sorrendben halad, először a 
közösség újjáélesztésére tett 
erőfeszí�téseink sikerességéről 
szeretnék beszámolni. Mint az 
előző lapszámban is í�rtam, a 
közösség a legnagyobb érté-
künk. Jó közösségben jó élni, 
szí�vesen összejönnek az em-
berek, és szí�vesen tesznek is 
érte. Ez a valódi alapja a falu 
élhető voltának és fejlődésé-
nek. A közelmúltban szerve-
zett közösségi események, 
mint pl. a szüreti felvonulás, 
illetve a most óriási sikerrel 
lezajlott társadalmi munká-
ban történő faültetés megmu-
tatták, hogy a falu közösségi 
élete feléledt. Van igény a kö-
zösségi programokra, szép 
számmal vannak segí�tő kezek, 
melyek jelzik az önkormány-
zat iránt kifejezett bizalmat 
is. Sárdi Máté falugondnokkal 
arról beszélgettünk, hogy az 
ilyen társadalmi, közösségi 
programokat negyedéves-fél-
éves rendszeressséggel meg 
lehetne szervezni, hiszen egy 
településen mindig akad ten-
nivaló. 

Lobbizás és kapcsolatépí�-
tés terén is biztató fejlemé-
nyek vannak. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő urat 
már régen láthattuk a tele-
pülésünkön, a váltás után 
viszont sikerült 2 hónapon 
belül meghí�vni Lovasra. A lá-
togatásának célja a tornapark 
ünnepélyes átadása volt, de 
ugyanilyen fontos ilyenkor a 
személyes találkozó és meg-
beszélés. Az államtitkár úr 1 
órával a megnyitó előtt érke-
zett, hogy időt tudjon szakí�ta-
ni a képviselőtestülettel foly-
tatott megbeszélésre, melyen 
a falugondnok úr is részt vett. 

Megosztottuk vele terveinket, 
elmondtuk, hogy legfonto-
sabbnak tarjuk a közösség 
újjáélesztését, mellette a pá-
lyázati források kihasználásá-
val a falu átfogó fejlődésének 
elősegí�tését. A visszajelzések 
alapján nagyon jó benyomáso-
kat szerzett, egy egymással jól 
együttműködő, a faluért tenni 
akaró, lendületes csapatot lát-
hatott, és láthatóan jól érezte 
magát itt nálunk.

Az elmúlt alig több mint 2 
hónapban 5 pályázat benyúj-
tásának munkálatai zajlottak 
párhuzamosan. A Nemzeti 
Művelődési Intézethez be-
nyújtott pályázatot a műve-
lődésszervező munkatárssal 
együtt készí�tettük, és már az 
előző számban is beszámol-
tunk arról, hogy sikerült meg-
nyerni az idei nyári 1 napos 
Lovasi Vigasság és Családi 
Nap, illetve a Szüreti Fesztivál 
költségeinek túlnyomó részét. 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz 
és az Európa Kulturális Fővá-
rosa Projekthez is nyújtottunk 
be kulturális pályázatot, az 
általunk ismert objektí�v okok 
miatt ezek esetében a nyerés 
esélye sajnos kisebb. A pénz-
ügyi munkatárssal és a falu-
gondnok úr segí�tségével a Ba-
latoni Fejlesztési Tanács kií�rá-
sára is nyújtottunk be pályáza-
tot, illetve elkezdtük az E� ltető 
Balatonfelvidékért Egyesület 
által kií�rt pályázat kidolgo-
zását is, melynek benyújtása 
már erre a hónapra fog esni. 5 
pályázat 2-3 hónap alatt már 
szép teljesí�tmény, különösen 
úgy, hogy a hivatal irodai dol-
gozóinak száma 3 helyett csak 
2 fő volt. Természetesen csak 
a pályázatok egy része nyer, ez 
máshol is í�gy van, de ha minél 

több lehetőséget megraga-
dunk, akkor több támogatás 
elnyerésére van esély. A tervek 
között szerepel később továb-
bi pályázatok benyújtása, mint 
például a Magyar Falu Prog-
ramban a faluház felújí�tására, 
útfelújí�tásokra (ehhez már 
elkészí�ttettük a szükséges 
útterveket), illetve a Lechner 
Tudásközpont keretén belül 
az országosan kötelezően el-
végzendő településtervezés és 
településrendezés tervezési 
költségeinek részleges megté-
rí�tésére.

Ö� römhí�r, hogy november 
közepén elkezdte munkáját 
az új aljegyző, aki egy jogá-
szi végzettséggel, megfelelő 
tapasztalatokkal rendelkező, 
kedves, agilis, képzett fiatal 
családanya és december ele-
jétől pedig az új főépí�tész is, 
aki a korábbi főépí�tésszel el-
lentétben vállalja a heti rend-
szeres helyszí�ni ügyfélfoga-
dást és a képviselőtestülettel 
történő együttműködést is. 
A pénzügyi munkatárs szü-
lei egészségi állapota miatt 
kérte áthelyezését, és nov-
embertől lakhelyén, Felsöőrs 
Ö� nkormányzatánál folytatja 
tovább munkáját. Eddigi mun-
káját köszönjük, és további 
munkájához sok sikert és jó 
egészséget kí�vánunk! Után-
pótlására irányuló felvételi 
interjúk folyamatosan zajla-
nak, remélhetőleg az utódját 
is hamarosan megtaláljuk, 
addig átmenetileg alsóörsi 
pénzügyes kollégák látják el 
a közös polgármesteri hivatal 
Lovas községre jutó pénzügyi 
feladatait. (Hálás köszönet 
ezért a segí�tségért is!)

A közösség és a kapcsolatok 
épí�tése, a munka, a forrásszer-

zésre és az új hivatali mun-
kacsoport megteremtésére 
irányuló erőfeszí�tések után 
pár szót ejtenék a hátráltató 
tényezőkről is. Sajnos van-
nak, akik a közösség épí�tése 
helyett annak megbontásá-
ra törekednek, és próbálják 
szorgos aknamunkával az 
önkormányzat munkáját 
megnehezí�teni. A szóróla-
pok szerzőinek és terjesztői-
nek röviden annyit üzennék, 
hogy szeretettel várjuk őket 
a közösségi rendezvényekre, 
ahol meggyőződhetnek arról, 
hogy az ilyen aknamunkának 
nincs semmi értelme. Sokkal 
nagyobb haszna lenne, ha 
egy-egy fát elültetnének a falu 
javára, mint hogy alaptalan 
vádakkal és félretájékoztatás-
sal próbálják megbontani a 
közösség egységét és tönkre-
tenni a falu békéjét. Felhí�vom 
a figyelmet arra, hogy a mos-
tani lapszám további részében 
foglalkozunk néhány üggyel, 
mely igényt tarthat a falu la-
kosainak figyelmére. A szó-
rólappal ellentétben ezt nem 
megalapozatlan vádaskodás-
ra, hanem tényekre alapozzuk, 
és nem a szórólap stí�lusában, 
hanem megfelelő modorban 
tálalva nyújtjuk át vádasko-
dás nélkül a tisztelt lakosság 
részére. A tisztelt lovasiak pe-
dig remélhetően a tényekre 
alapozva kialakí�thatják saját 
véleményüket az adott ügyek-
ről és levonhatják a megfelelő 
következtetéseket.

Mi, önkormányzati képvise-
lők és önkormányzati munka-
társak pedig a falu érdekében, 
a falu lakosságával együtt foly-
tatjuk tovább a munkánkat.

Fazekas Gábor
alpolgármester
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Rövid válasz a faluban terjesztett
szórólapokra

„A morális univerzum íve 
hosszú, de az igazság felé 
hajlik.”

Az elmúlt időszakban nem 
szokványos tájékoztatásban 
részesült a falu lakossága. 
Először a volt polgármester 
szórólapjai kerültek éjszaka 
a postaládákba, másnap pe-
dig a korábbi alpolgármester 
helyezett el újabb szóróla-
pot a levélszekrényekbe. A 
képviselőtestületben úgy 
gondoltuk, hogy nem reagá-
lunk ezekre, mert békét és 
nyugalmat szeretnénk, és az 
épí�tő munkára helyezzük a 

hangsúlyt, mintsem parttalan 
vitákba bonyolódjunk hamis 
állí�tások kapcsán. Viszont úgy 
értesültünk, hogy a lakosság 
részéről többen kérdezték, 
hogy miért nem válaszolunk a 
szórólapokra. Ezúton röviden 
visszautasí�tjuk a szórólapok 
tartalmát és stí�lusát és két ab-
ban foglalt témát dokumentu-
mokkal alátámasztva is meg-
cáfolunk.

„…az első összehívott képvi-
selőtestületi ülés első napirend-
jén az alpolgármester feleségé-
nek munkaidő kedvezményét 
terjeszti elő…”

Ezt az alaptalan vádat mind 
az alpolgámester, mind a 
könyvtáros munkatárs, mind 
az előterjesztést elfogadó 
képviselőtestület nevében 
határozottan visszautasí�tjuk. 
A könyvtáros-közművelődé-
si munkatárs se munkaidő, 
se másmilyen kedvezmény-
ben nem részesült. Az elő-
terjesztés a közművelődést 
szakmailag irányí�tó Nemzeti 
Művelődési Intézet szakmai 
útmutatásának megfelelő-
en a magyarországi szakmai 
gyakorlatot követve készült. 
A továbbiakban bemásoljuk 
az elfogadott előterjesztést, 
hogy mindenki meggyőződ-
hessen a valós tényekről. A 

tények bemutatása érdekében 
megjelentetjük az adattörlé-
sekkel kapcsolatos feljegyzést 
is, melyet Alsóörs jegyzője és 
informatikusa, Báró Béla és 
Tretykó István urak is aláí�rtak. 

A szórólapokon található 
többi hamis, torz állí�tást is 
visszautasí�tjuk, és a további-
akban nem kí�vánunk szóró-
lapokon vagy más csatornán 
terjesztett alaptalan vádakra 
reagálni, mert békét és nyu-
galmat szeretnénk Lovason 
és inkább építő, előrevivő 
munkával szándékozunk 
foglalkozni.

Lovas Község
Képviselőtestülete
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Lovas Község Önkormányzata
8228 Lovas Fő u.8.

Tel./fax: 0687/447-694
e-mail:onkormanyzat@lovas.hu

napirend

E L Ö�  T E R J E S Z T E�  S
Lovas Község Ö� nkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 09-i rendkí�vüli nyilvános ülésére

Tárgy: Könyvtári nyitvatartás és szabályzat módosí�tása, közművelődést segí�tő munkatárs munkaidő keretének meghatározása
Előterjesztő: Fazekas Gábor Zoltán alpolgármester
Előkészítette: Magócsi Andrea közművelődési támogató munkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!
Könyvtári nyitva tartás és szabályzat módosí�tása
A jelenlegi és a javasolt könyvtári nyitvatartást az alábbi táblázat tartalmazza (tervezett változtatás kiemeléssel jelölve):

Jelenlegi Jelenlegi Javasolt

Könyvtár Szí�ntér Könyvtár és 
szí�ntér együttes 

nyitvatartás

Hétfő 15-18 09-12

Kedd 15-19 15-19

Szerda 15-18 11-15 11-18

Csütörtök

Péntek

Szombat 8-12 8-12

(folytatás a következő oldalon)

Tájékoztató információk: 

•  A 20/2018. EMMI rendelet szerint a közösségi szí�nterek 
nyitvatartása legalább heti 3 x 4 óra, összesen 12 óra, ebből 
egy napján magában kell foglalnia 16-19 óra közötti idősza-
kot, ill. egy napnak szabad- vagy munkaszüneti napra kell 
esnie.

•  Könyvtári nyitva tartás a Veszprém Megyei Könyvtárral kö-
tött érvényben lévő megállapodás szerint minimum 6 óra, 
2X3 óra bontásban.

•  A könyvtári nyitvatartást egybe lehet vonni a közösségi tér 
nyitvatartásával, ez a legtöbb településen í�gy működik a 
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósá-
gának (Mihalcsik Márta igazgatóhelyettes) í�rásbeli tájékoz�-
tatása szerint.

•  A szí�ntér és a könyvtár együttes nyitvatartásával a könyv-
tári nyitva tartás heti 6 óráról heti 18 órára növekedne. A 
könyvtár í�gy 2 délután, 2 délelőtt és 1 alkalommal hétvégén 
is nyitva lenne, lehetőséget nyújtva a különböző időszakok-
ban történő látogatásra. A szí�ntér és a könyvtár együttes 
nyitvatartása összhangban van más települések gyakorla-
tával a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igaz-
gatóságának (Mihalcsik Márta igazgatóhelyettes) í�rásbeli 
tájékoztatása szerint. Lovason is í�gy működött a gyakor-
latban, a mostani változtatással tulajdonképpen a szokásos 
gyakorlathoz igazí�tanánk a hivatalos nyitvatartást.

•  További szempont, hogy a könyvtáros-művelődésszer-
vező hivatalban töltött munkaidejét a jobb és hatéko-
nyabb együttműködés végett érdemes legalább részben 

összehangolni a többi önkormányzati munkatárs mun-
kaidejével, biztosí�tani kell a nagyobb közös munkaidő 
átfedést. Fontos, hogy a rendszeresen tervezett hétfő 
reggeli munkaértekezleteken minden munkatárs részt 
tudjon venni.

Közművelődést segí�tő munkatárs munkaidő keretének meg-
határozása
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságá-
nak Szervezeti Működési Szabályzata szerint: 
„Az intézmény dolgozóinak munkaidő-beosztását a törvényes 
munkaidő keretein belül a különböző vezetési szinteken az 
igazgató, a helyettesek és csopotvezetők határozzák meg úgy, 
hogy az intézmény feladatainak elvégzését lehetővé tegyék. A 
teljesített munkaidő rögzítésére jelenléti ívet kell használni.
Túlmunkát, továbbá a heti pihenőnapokon és munkaszüneti 
napokon munkát végezni az igazgató és helyettesei előzetes 
rendelkezése alapján lehet. Ilyen esetben gondoskodni kell a 
pihenőidő biztosításáról.
Egyenlőtlen munkabeosztásban, kéthavi munkaidőkeretben 
dolgoznak a közművelődési munkatársak.”

A közművelődést segí�tő munkatárs munkaidő keretét a szak-
mai gyakorlatnak megfelelően havi vagy kéthavi munkaidő-
keretben célszerű megállapí�tani a jelenleg alkalmazott heti 
munkaidőkeret helyett.
Lovas, 2021. szeptember 06. 

Fazekas Gábor Zoltán
alpolgármester
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Tájékoztatás
A játszótér telkének nagy részét pár éve értékesítették

Magyar Falu Program pályázati lehetőségek segí�tségével 
megvalósí�tható településfejlesztési célok (bolt, fecskeház) 
kapcsán felmerült az önkormányzati ingatlanok felülvizs-
gálata. A felülvizsgálat során kiderült, hogy pár éve az ön-
kormányzat kevés belterületi ingatlanjainak egyike, a ját-
szótér telke 3 részre felosztásra került és zárt ülésen, pá-
lyáztatás nélkül döntöttek 2 részének az értékesí�téséről 
a csatolt adásvételi szerződés szerint. Az önkormányzat 

nevében a szerződést Volford Hull Zita korábbi alpolgár-
mester í�rta alá, a vevő pedig a Ferenczy Gáborné polgár-
mester volt. A képviselőtestület véleménye szerint ez az 
ingatlan önkormányzati (és nem magán-) tulajdonként 
szolgálná a falu érdekeit. A békés megoldás érdekében a 
képviselőtestület visszavásárlási ajánlat kidolgozására 
kéri fel ügyvédjét.

Lovas Község Képviselő-testülete
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1956-os forradalom emlékére tartott megemlékezés
Idén ünnepeltük az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 

65. évfordulóját. A korábbi évek gyakorlatától eltérően nem 
délelőtt hanem délután történt a megemlékezés. Az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc hőseinek, mártí�rjainak tiszte-
letére 17 órától Főtisztelendő vitéz Ajtós József László pré-
post celebrált ünnepi szentmisét a római katolikus templom-
ban. Az önkormányzat által szervezett program a szentmise 
után este 18 órától kezdődött a templom téren. A református 
templom az ünnepség alkalmából piros-fehér-zöld szí�nekkel, 
a nemzeti lobogó szí�neivel szépen ki volt világí�tva. A megje-
lentek köszöntése után a megemlékezők elénekelték a Him-
nuszt. Az éneklés után Pintér Kornél képviselő úr, a Magyar 
Vidék Örszágos 56-os szervezet elnöke mondott ünnepi be-
szédet. Majd Fazekas Gergő az alsóörsi általános iskola tanu-
lója, illetve Pintér Zselyke Ida a csopaki általános iskola ta-
nulója szavalt el egy-egy forradalommal kapcsolatos verset. 

Ezek után az Ö� nkormányzat nevében Fazekas Gábor alpol-
gármester úr és Simon Róbert képviselő úr helyezte az emlé-
kezés koszorúját. Vitéz Pintér Kornél a Magyar Vidék Örszá-
gos 56-os szervezet nevében helyezett el koszorút. Végezetül 
a Simon család nevében Simon László helyezte el az emlé-
kezés koszorúját. A szózat eléneklésével zárult a templom 
téren a megemlékezés. Innen fáklyás menet indult tovább a 
Stefanovszky-házhoz. Megérkezés után Lovasi Jenőnek, az 
1956-os Lovasi Nemzeti Forradalmi Bizottság egykori elnö-
kének unokája, Kovács Györgyi köszöntötte a jelenlévőket, 
majd Lovasi Jenő emléktáblájának koszorúzása következett. 
Az önkormányzat nevében Fazekas Gábor alpolgármester és 
Tóth János képviselő úr helyezett el koszorút. A megemléke-
zés záró akkordjaként az érdeklődők megtekinthették a Lo-
vasi Jenő emlékére létrehozott kiállí�tást.

Magócsi Andrea

Pintér Kornél önkormányzati képviselő emlékbeszéde
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulóján

Lovas, 2021. október 23. 18.00
Tisztelt Hölgyeim és Ura-

im!
Tisztelt Megemlékezők!
Az 1956-os Forradalom 

és Szabadságharc 65. évfor-
dulóján kegyelettel és tisz-
telettel emlékezünk azon 
elődeinkre, akik az akkori 
sorsfordí�tó napokban sem 
hagyták magukra nemzetü-
ket és közösségüket. 

Lovason 1956. október 
27-én kezdődtek a forra-
dalmi megmozdulások, 
amikor a járási tanács uta-
sí�tására gyűlést hí�vott ösz-
sze a korábbi VB titkár, ahol 
megválasztot ták a 6 tagú 
Községi Katonai Forradalmi 
Tanácsot, melynek vezetője 
a korábbi A� llami Gazdaság 
párttitkára lett.

Ezt a testületet másnap, 
október 28-án a lakosok le-

váltották, s meg alakí�tották 
Lovas Község Forradalmi 
Tanácsát, elnökének pedig 
Lovasi Jenő egykori magyar 
királyi főhadnagyot válasz-
tották.

Ezt a gyűlést tüntető felvo-
nulás követte, ami rendben 
lezajlott.

Öktóber 29-én megalakult 
a Nemzetőrség, melynek 
tagjai szolgálat tételük ide-
jére puskákkal voltak fel-
szerelve. Kezdetben 3, majd 
később 10 puskával rendel-
keztek, amelyekkel a belső 
rendet fenntartották, de 
lövöl dözésre a faluban nem 
került sor. Lovasi Jenő veze-
tése alatt a községben nem 
történtek zavargások és nem 
borult fel a rend, a pártta-
gokkal szemben semmilyen 
negatí�v megnyilvánulásnak 

nem adtak hangot. A nem-
zetőrök a rend fenntartására 
törekedtek, s amint novem-
ber 4-én hajnalban értesül-
tek a forradalom leveréséről, 
kitűzték a fehér zászlókat. 
1956. november 5-én, vagy 
6-án átadták a puskákat a 
laktanyából megérkező ka-
tonai teherautó személyze-
tének. 

Lovasi Jenő neve a kádá-
ri megtorlás időszakában  
többször  is feltűnt a kora-
beli bí�rósági iratokban, 
mint az, aki a balatonfüredi 
és a lovasi tanácsok közötti 
összekötőként működött, 
illetve a helyi rend fenntar-
tásában vezető szerepet vál-
laló személy. Az ő felügye lete 
alatt oldódott meg, hogy a 
faluban tartózkodó A�VH-sok 
atrocitások nélkül, épségben 

távozhattak a falusiak harag-
ja elől menekülve. 

A helyi forradalmi esemé-
nyek részének kell tekin-
tenünk Lovasi Jenő 1956. 
novemberi hirtelen halálát 
is, egy nappal azt megelőző-
en, hogy később árván ma-
radt két gyermekével együtt 
Ausztriába távozhatott vol-
na.

20 esztendővel ezelőtt, 
2001. október 23-án szin-
tén itt álltam a Református 
templom lépcsőin, amikor 
kezdeményezésemre Lovas 
Község Ö� nkormányzatá-
val és a Lovasi Református 
Egyházközséggel közösen 
felavattuk  emléktáblánkat 
az 1956-os Lovasi Nemzeti 
Forradalmi Bizottság és a 
Nemzetőrség tagjainak tisz-
teletére.



7Lovasi Hírek

2020. január végén em-
léktáblát avattunk a Faluház 
egykori tulajdonosának, a 
kommunista  diktatúra  idő-
szakában 1952-ben halálra 
vert id. Varjas Géza lovasi 
nagygazda emlékére, né-
hány héttel ezelőtt pedig 
emléktáblával tisztelegtünk  

Lovasi Jenő magyar királyi 
főhadnagy, a Lovasi Nemzeti 
Forradalmi Bizottság egyko-
ri elnökének emléke előtt.

Lezárult tehát egy 20 esz-
tendős helyi emlékezetpo-
litikai folyamat, melynek 
során szembenéztünk Lovas 
község múltjának addig eltit-

kolt és sok esetben elhazu-
dott  fejezeteivel. Köszönet 
illet ezért mindenkit, akik 
ezt a nagy munkát bármi-
lyen módon is támogatták.

George Santayana  spanyol 
származású amerikai filozó-
fus szerint „Azok, akik nem 
emlékeznek a múltra, arra 

kárhoztatnak, hogy megis-
mételjék azt.” Ezért kell ne-
künk is évről-évre felidézni a 
múltat és éltetni azt a lángot, 
mely 1956 hőseinek lelké-
ben is lobogott.

Isten áldja 1956 hőseinek 
és mártí�rjainak emlékét!

A lakosokkal együtt ültettek fákat
Lovas Község önkormány-

zata is sikeresen pályázott 
az országfásí�tási program-
ban. Ennek eredményeként 
a település 30 darab fával 
gazdagodott. 15 darab vad-
körtével és 15 darab kes-
kenylevelű kőrissel, amit a 
lakosokkal társadalmi mun-

ka keretében ültettek el. Az 
akció annyira sikeres volt, 
hogy az 500 fős településről 
60 fő vett részt a szombat 
délelőtti, amúgy remek han-
gulatban lezajló faültetésen. 
Az ültetési helyszí�nek kivá-
lasztásánál fontos szempont 
volt, hogy a fák a későbbi-

ekben kellemes árnyékot 
nyújtsanak, í�gy került a pá -
ratlan szépségű Millenniumi 
parkba, illetve Lovas újon-
nan kialakí�tott belterületi 
részén az utca mentén sor-
fának. A munkában részt ve-
vők közt a 10 éves gyerekek-
től egészen az idősebbekig 

megtalálható volt minden 
korosztály. Ö� sszességében 
elmondható, hogy a Lova-
siaknak fontos a saját és a 
lakóhelyük környezete, amit 
bizonyí�tott ez a társadalmi 
összefogás is.

Sárdi Máté
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Horgászat, egy kicsit másképp, a COVID árnyékában
2020. január elsején a pezsgős koccintáskor bizonyára 

egyikünk sem sejtette, milyen félelemmel teli évek vár-
nak ránk. Aztán a nyári lazulás után ismét jött a járvány 
többedik hulláma, ahogy tavaly, úgy sajnos az idei évben 
is – kezdi Balogh Tibor a Balatoni Horgászegyesületek 
Szövetségének az elnöke. 

A pandémia vállalkozásokat, 
családokat tett tönkre, kény-
szerí�tett pályamódosí�tásra. 
Szerencsére a Balatoni Hor-
gászegyesületek Szövetségé-
nek horgászegyesületeit nem 
érintette ennyire súlyosan a ki-
alakult helyzet. - Egyesületeink 
januárban a bevezetett bizton-

sági rendszabályok betartása 
mellett megkezdték az állami 
horgászjegyek forgalmazását. 
Az előző évekhez képest érez-
hetően kevesebb állami jegyet 
értékesítettek. Március, április 
hónapokban a kijárási tilalom 
sem tett jót a horgászat sze-
relmeseinek. Nagyon sok hor-
gásztársunkat felháborította 
az az intézkedés is, hogy május 
1. után csak védettségi igazo-
lással lehetett a kijárási tilalom 
idejében horgászni – folytatja 
tovább Balogh Tibor, aki örö-
mét fejezte ki, hogy nyáron jött 
a ví�rus szorí�tásának enyhülé-
se és egyre többen váltottak 
horgászengedélyt, jelentkez-
tek horgászvizsgára. Apropó 
horgászvizsga! Januártól egy 
merőben más online vizsgázás 
váltotta fel a korábbi tesztla-
pos, halfelismerős számon-

kérést.  Nem aratott osztatlan 
sikert, de lassan egyre több 
jelentkező lett, köztük több fi-
atal hölgy is vizsgázott. 

– Aki egy kicsit jobban is is-
meri a Balatont, az tudja, hogy 
a mi keleti medencénk vize 
jóval tisztább, mint a Balaton 
más területein. A halak nem 
szeretik az átlátszó, tiszta, ezért 
tápanyagmentes vizet, bizo-
nyítottan jóval kevesebb hal is 
van térségünkben. Szerencsénk, 
hogy a keleti medencében talál-
ható hatalmas kagylótelepek 
itt tartják a pontyokat. Aki má-
jusban, július elején horgászott 
megtapasztalhatta, hogy ren-
geteg halat lehetett fogni part-
ról is – nyugtatta meg a kétke-
dőket Balogh Tibor, miszerint 
nincs elég hal a Balatonban. A 
járvány miatt nagyon sok egye-
sületi és szövetségi programju-
kat kellett törölni, halasztani, 
módosí�tani, hogy ügyeljenek, 
vigyázzanak egymásra. Elma-
radtak a tavaszra, kora nyárra 
tervezett családi programok, 
horgászversenyek. A szövetség 

gyermek és ifjúsági horgász-
versenyét a „Horgássz, ne dro-
gozz!” viadalt, a Balaton helyett 
a zsennyei horgásztáborban 
rendezték meg június végén. A 
nyári enyhí�tésnek köszönhető-
en, korlátozott létszám mellett 
szeptember végén, Balaton-
kenesén tartották a Balatoni 
Horgászok napját, immáron 
hagyományosnak nevezhető, 
nagy sikerű halgasztronómiai 
rendezvényüket. Idén a szövet-
ség taglétszáma stagnált. Közel 
ötszáz új horgász tett vizsgát 
egyesületeiknél, s lett e sza-
badidős sporttevékenység és 
a Balaton szerelmese. Sajnos 
az utazási korlátozásoknak 
köszönhetően elmaradtak a 
külföldi horgászok, az őszi sül-
lőzésre érkező osztrák, német 
vendég sporttársak. Balogh 
Tibor megjegyezte, hogy jövő-
re nem emelkednek a balatoni 
területi jegyek árai, és senki se 
felejtse el leadni fogási naplóját 
február 28-ig, mert sokba fog 
kerülni a jövő évi engedély.

Szendi Péter

Kevesebb szőlő termett idén
– fontos most az őszi talajmunkák elvégzése és a megfelelő trágyázás

A tavalyi évhez képest átt-
lagosan mintegy huszonöt 
százalékkal kevesebb volt 
az idei szőlőtermés, kö-
szönhető mindez a kevés 
csapadéknak – tudtuk meg 
Csiszár Pétertől a Csopak 
és Környéke-Balatonaliga-
Balatonfőkajár Hegyközség 
hegybírójától, aki a szüret 

utáni jó tanácsokkal is ellát-
ja most olvasóinkat. 

– A nagymértékű aszály rá-
nyomta a bélyegét az idei szü-
retnek. Rettenetesen nagy szá-
razság volt a környéken. Voltak 
olyan területek, ahol egyhar-
mad termést szüreteltek be 
a gazdák. Ha fogalmazhatok 
így, kevésbé mosolygós szüret 
volt az idei. Ráadásul a mustok 
beltartalmi értéke sem a leg-
jobb, mert a vegetáció sem volt 
tökéletes – kezdi a beszélge-
tést Csiszár Péter. Szerencsére 
voltak jobbfekvésű dűlők is 
a térségben, amelyek a nap-
fénytől védve voltak, í�gy ott 
nem jelentkezett olyan nagy 
mennyiségű értékvesztés. Itt 
majdhogynem az átlagosnál 
jobb termés volt, mely a minő-
ségben is megmutatkozott, de 
csupán néhány földterületet 

jelentett mindez. Csiszár Péter 
megjegyezte, ha nem lett vol-
na ilyen aszályos évünk, akkor 
most pozití�v hí�rekről számol-
na be. Mint mondja, fel van 
adva a lecke a borászoknak, 
hogy ebből az alapanyagból 
mit tudnak kihozni. 

A hegybí�ró nagyon fontos-
nak tartja most az őszi talaj-
munkák megfelelő elvégzését. 
Muszáj meglazí�tani a mély 
rétegeket, hogy az a kevés 
csapadék, ami várható ve-
getációs időszakon kí�vül, az 
minél inkább hasznosuljon. 
A csapadék szivárogjon le a 
mélyebb rétegekre, ugyanis a 
szőlő gyökere nagyon mélyen 
le tud hatolni. Elő kell segí�te-
ni, hogy minél több csapadék 
hasznosuljon a következő 
évjáratnak. – Fontos még a 
harmonikus ellátása a szőlők-

nek, aki teheti, az most szerves, 
érett marhatrágyával trágyáz-
zon. Meg kell emelni a földek 
humusztartalmát, mely a szőlő 
élettartamát növelik, valamint 
elengedhetetlen a jó termés-
hez. Itt szeretném megjegyezni, 
hogy vannak olyan szőlőterüle-
tek a környékünkön, amelyek 
az életükért küzdenek, hogy ne 
pusztuljon ki. Ami idézőjelben 
örvendetes, hogy a nagyobb fel-
vásárlóknak most mélyebben a 
zsebükbe kellett nyúlniuk, ha 
szőlőt szerettek volna venni. 
Most szüretkor sorban álltak a 
vevők az olaszrizlingnél, mert 
annyira nem volt termés. A 
felvásárlási árak elmozdultak 
a holtpontról, hozzáteszem a 
szőlőtermesztők az utolsó tar-
talékjaikat élik – fejezi be a be-
szélgetést Csiszár Péter.

Szendi Péter 
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Tisztelt olvasó!
Október 19-én, kedden a Lovas Jövőjéért Egyesület 

megszervezett egy lakossági bemutatót/fórumot a mi 
és szeretteink egészségügyi életébe egyre nagyobb 
szerepet játszó Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tói Tér, röviden EESZT megismeréséhez/megértésé-
hez. 

Ezen bemutató alatt temérdek információt szerezhettünk 
arról, hogy mire is jó ez a szolgáltatás, miben segí�thet min-
ket a mi és szeretteink egészségügyi történetének, illetve 
az ezekhez tartozó dokumentumok áttekintéséhez, hogyan 
igényelhetünk hozzáférést a rendszerhez, illetve hogyan ál-
lí�thatjuk be, hogy ki férhessen hozzá adatainkhoz és ezen be-

állí�tásokhoz/meghatalmazásokhoz milyen dokumentumok 
szükségesek.

Két lelkes előadónk mindenre kiterjedő bemutatót tartott 
az érdeklődőknek, és az előadás végén a feltett kérdésekre is 
készségesen válaszoltak. Köszönöm a lelkesedésüket és azt 
az energiát amit a bemutató összeállí�tásába és az ismereteik 
megosztásába fektettek bele. A magam részéről nagyon hasz-
nosnak találtam az előadást, mert sok olyan részletet ismer-
hettem meg, amivel eddig még nem találkoztam.

Aki esetleg nem ismerné, ez az EESZT hivatalos internetes 
oldala. Innen is lehet információt szerezni, csak í�gy olvas-
va szárazabb, mint élőben bemutatva látni. (https://www.
eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal). 

Vellai János
Lovas Jövőjéért Egyesület

Karácsonyi ajándékcsomag
Kedves lovasi lakosok!
Az idei évben Lovas Község Önkormányzata minden 65. életévét betöltött lovasi lakosnak egy karácsonyi ajándékcsomaggal 
kedveskedik.
A csomag átvehető 2021. november 29-től 2021. december 15-ig délelőtt 8 -12 között Faluház épületében.
Sok szeretettel várunk minden kedves 65. év feletti lovasi lakost!

Lovas Község Önkormányzata

Új könyvek érkeztek a könyvtárba!
Edward Rutherfurd: London: az ezerarcú, nyüzsgő város
Katherine Webb: Köddé válva
Pataki Ági: Nyitottan a világra: utam a kifutótól a vörös szőnyegig
Guillaume Musso: Regényélet
Lee Child: Megérte meghalni
Elton John: Én, Elton John
Kate Hewitt: Éltető remény
Arthur Ransome: Fecske-völgy
Kepes András: A boldog hülye és az okos depressziós
Kertész Erzsi: A feltaláló
Ragnar Jónasson: Sötétség
Berg Judit: Nádtengeri rejtélyek
Geronimo Stilton: A 100 titok kastélya
Kyla May: Egy mopsz naplója: kutya a rakétán
Dóka Péter: Az ellopott zsiráf
Stefanie Dahle: Szamócka: tündéri történetek a Szamócáskertből

Magócsi Andrea

Kedves lovasi gyerekek!
Nagy örömmel értesí�telek Bennetek, hogy a tavalyi évhez hasonlóan
december 4-én személyesen hordom ki az ajándék csomagokat.
A segí�tőimmel 16:00 órakor indulunk
a Faluház udvaráról és minden 14 év alatti gyermeket meglátogatunk. 
Ha esetleg szeretnél nekem egy verset vagy mondókát mondani azt is megteheted.
Hamarosan találkozunk!

Üdvözlettel: A Mikulás Bácsi

Információ a Mikulás Bácsi könyvtárosától kérhető: 06-20-97-10-749
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Tisztelt Olvasó!
Itt van a koronavírus 

pandemia negyedik hul-
láma! Magyarországon 
is emelkedik az új fere-
tőzöttek száma, igaz, 
lassabban, mint más ora-
szágokban. Egyre töbz-
ben kerülnek kórházba, 
egyre többen vannak 
lélegeztetőgépen, egyre 
több az elhunyt.

Az esetek számának lase-
sabb emelkedése egészen 
biztosan az oltásoknak köi-
szönhető, bár tudjuk, hogy 
oltottak is megbetegsze-
nek, de náluk lényegesen 
enyhébb tünetekkel zajlik 
a betegség. A szokásos őszi 
ví�rusos felsőlégúti hurutos 
megbetegedések száma is 
megnőtt az utóbbi hetekz-
ben, a tünetek hasonlósága 
miatt néha nehéz elkülöní�a-
teni a koronaví�rustól, ezért 
többeket teszteltünk, nagy 
arányban negatí�vak voltak.

Ezen adatok ismeretében 
javasolnám a visszaállást a 
maszkviselésre, különösen 
zárt helyeken, ahol többen 
vannak együtt, valamint a 

tömegközlekedési eszköö-
zökön. Komolyan javasola-
nám a védőoltás felvételét 
azoknak, akik még nem 
tették ezt meg, valamint a 
harmadik oltást is azokl-
nak, akik az első kettőt 
már megkapták! Elmondp-
hatom, hogy praxisunkban 
az oltottak száma 1579 fő, 
legsúlyosabb mellékhatás, 
ami tudomásomra jutott, 
egy hetes rossz közérzet, 
egy-két napos lázas állapot, 
gyengeségérzés volt, ami 
maradéktalanul elmúlt. 
Ez tulajdonképpen terméz-

szetes jelenség, hiszen az 
immunrendszer dolgozik! 
Nem igazán támogatom az 
oltások utáni ellenanyag -
szint mérést, nem tartom 
megbí�zhatónak az eredn-
ményeket, a sejtes immunu-
válasz mérése pedig igen 
bonyolult, s még költségen-
sebb.

Az első oltásokra regiszto-
rálni szükséges, de halé-
lottam olyat is, hogy elég 
jelentkezni oltóponton. A 
harmadik oltásra időpontot 
kell foglalni az eeszt.gov.hu 
honlapon, TAJ-szám és szüo-

letési adatok megadásával. 
Akinek nincs internet hoz-
záférése, szí�vesen segí�tünk 
ebben. Javaslatom minden 
korosztálynak szól, akiket 
már lehet oltani, a fiataloko-
nak is!

Rendelőnkben jelenleg 
nincs CÖVID elleni védőn-
oltás, í�gy mindenkit oltól-
pontra kell irányí�tanunk. 
Ugyanakkor megkaptuk az 
influenza elleni védőoltán-
sokat, erre Kovács Margitr-
kánál lehet jelentkezni a 06 
20 7777 282-es telefonszá0-
mon! Megemlí�teném, hogy 
aki lázas, köhögős, torok -
fájós beteg, továbbra sem 
jöhet a rendelőbe, jelentn-
kezzen telefonon! Meg-
jelent a hí�r, hogy mi végeze-
zük az antigen gyorstesztet 
a CÖVID-gyanús betegeky-
nél, emiatt is telefonos 
egyeztetés szükséges!

Vigyázzunk magunkra és 
a körülöttünk élőkre! Tot-
vábbi türelmet, kitartást, jó 
egészséget kí�vánok!

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos

Nyertes pályázat
A Lovas Polgárőrség Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kol-
légiuma által közzétett NEAG-KP-1-2021 kódszámú, „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása 2021.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAG-KP-1-2021/2-000582 
pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Lovas polgárőrség egyesület lábbeli/bakancs 
beszerzése című pályázata 300.000Ft összegű vissza nem térítendő, támogatásban részesült.
Ebből az egyesületi tagok részére vásároltunk kényelmes lábbeliket.
Köszönjük a támogatást!

Simon Róbert elnök
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Őszi virágültetés
Ismét szí�nesbe öltöztek Lovas közterületei. Az egynyári vi-

rágok helyére a szokásos őszi árvácskák lettek elültetve, hogy 
egészen a nyár elejéig szí�nes pompába dí�szí�tsék a közterü-
leteket. A faluház udvarát, a temetőt, a templomteret és az 
első világháborús emlékművet szí�nesí�tik a gyönyörű virágok. 
Az elültetésben a Malomvölgy nyugdí�jasklub szorgos tagjai 

segí�tettek. Név szerint: Szabó Miklósné Terike, Jantó Márta, 
Kránitz Istvánné Erika, Kovács Jánosné A� gi, Dienes Károly 
és a hivatal munkatársai Szabó Anita, Magócsi Andrea, Nagy 
Péter és Sárdi Máté. Köszönjük, hogy újfent számí�thatunk a 
segí�tségetekre. 

Lovas Község Önkormányzata

Pályaválasztási nap Balatonfüreden
A Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollé-

gium pályaválasztási nyílt napot tartott október 21-én 
délelőtt, melyen a Balatonfüredi Rendőrkapitányság és a 
társszervek munkatársai várták az érdeklődő fiatalokat. 

A program célja a rendőri hivatás népszerűsí�tése, a pálya 
iránti érdeklődés felkeltése, és ezen keresztül a célirányos to-
vábbtanulás elősegí�tése volt.  A rendőrök tájékoztatást adtak 
a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a balatonfüredi iskolá-

ban évek óta zajló rendészeti fakultációs oktatásról, valamint 
az érettségi megszerzését követően a rendőri szakmához 
szükséges továbbtanulási lehetőségekről. Az érdeklődőknek 
lehetőségük nyí�lt a helyszí�nre kitelepült katasztrófavédelem 
és ví�zirendészet munkatársainak is feltenni az érdeklő kér-
déseket, melyekre a szakemberek készséggel válaszoltak, se-
gí�tve a fiatalok pályaválasztását. 

Szendi Péter
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Sportparkot építettek Lovason
 szolgálja a közösséget, védi az egészséget

Mintegy nyolcmillió fo-
rint kormányzati támo-
gatással, korszerű bur-
kolattal és eszközökkel 
felszerelt sportparkot ad-
tak át Lovason, a faluház 
udvarán november 3-án, 
szerdán.

Kontrát Károly államtit-
kár, országgyűlési képviselő 
örömmel beszélt arról, hogy 
sikeresen pályázott Lovas 
a Magyar falu program-
ban, és ezzel kialakí�thatta 
a sportparkot. Azt mondta, 
ez a helyszí�n erősí�ti a kö-
zösséget, és a települések 
életének egyik kiemelkedő 
helyszí�ne. Mindemellett a 
mozgás nagyon fontos tevé-
kenység, mely meghatározó 

szerepet tölt be az egészség 
megőrzésében is. A park pá-
ratlan természeti környezet-
ben, gyönyörű településen 
kí�nál mozgási lehetőséget az 
embereknek.

A képviselő üdvözölte 
Lovas további céljait, mely-
lyel tovább fejlődhet a falu, 
a megvalósí�tásukhoz pedig 
békességet, egyetértést és 
együttműködést kí�vánt. 
Elhangzott továbbá, Lovas 
elhelyezkedése és a Bala-
ton közelsége nagy vonz-
erőt jelent az emberek 
számára, nem véletlenül 
keresik fel, illetve teleped-
nek le egyre többen ebben 
a faluban. Kontrát Károly 
javasolta, hogy a jövőben, 

elsősorban a helyiek miatt, 
érdemes lenne a Magyar 
falu program pályázatá-
val egy élelmiszerboltot is 
megnyitni.

Fazekas Gábor alpolgár-
mester üdvözölte a kor-
mányzat, illetve a Magyar 
falu program támogatását, 
mellyel mintegy nyolcmillió 
forintból létre tudták hozni 
a szabadtéri sportparkot 
Lovason, amit nyáron hely-
beli vállalkozók alakí�tottak 
ki. A park a korszerű eszkö-
zök révén többféle sporto-
lási lehetőséget kí�nál gyer-
mekeknek és felnőtteknek 
egyaránt a friss levegőn, 
ahol találkozhatnak, be-
szélgethetnek egymással az 

emberek. Az új létesí�tmény-
nyel pedig igazi közösségi 
tér jött létre a lovasi faluház 
udvarán.

A park közelében talál-
ható a kemence, melyben 
különféle rendezvények 
apropóján kitűnő ételeket 
készí�tenek el, mellette lét-
rehoztak egy tágas fedett 
részt székekkel, asztalokkal, 
mely a közös étkezések mel-
lett szintén kiváló helyszí�ne 
a találkozásoknak, illetve 
a beszélgetéseknek, mely 
meghatározó egy összetartó 
közösség életében.

Kovács Erika (Napló)
Fotó: Pesthy Márton

(Napló)



13Lovasi Hírek

Vöröslencse dahl

Hozzávalók: 1 db közepes vöröshagyma, 1 db gerezd fok-
hagyma, 1 ek olivaolaj, 1 teáskanál só, őrölt bors, 2 teáskanál 
curry por, 2 kávéskanál kurkuma, 1 teáskanál gyömbérpor, 
vagy reszelt friss gyömbér, 0,5 teáskanál fűszerkömény, 2 db 
babérlevél, 250 gr vöröslencse, 750 ml ví�z, 1 evőkanál kó-
kuszkrém. 

Elkészítés: A hagymát és fokhagymát apróra vágjuk, majd 
olivaolajon megpirí�tjuk. Ha a hagyma már üveges, a babér-
levél kivételével hozzáadjuk az összes fűszert, és egy kicsit 
megpirí�tjuk.  A vöröslencsét alaposan átmossuk, majd a 
babérlevéllel együtt a hagymás alaphoz adjuk és felöntjük 
a ví�zzel, majd lassú tűzön 20 percig puhára főzzük. Tálalás 
előtt vegyük ki a babérleveleket, majd keverjük hozzá a kó-
kuszkrémet.  A kókuszkrémet helyettesí�thetjük tejföllel, vagy 
főzőtejszí�nnel is. Magócsi Andrea

RECEPT

Vállalkozói összefogásból valósult meg
a sportpark támfala

Lovasi vállalkozók összefogásából épült meg a Faluház ud-
varán található sportpark melletti támfal. Ezzel kulturáltabb 
és rendezettebb környezet fogadja a sportolni vágyókat. Hat 
vállalkozó ajánlotta fel az anyagi segí�tségét a támfal eleme-
inek megvásárlásához. Nevesí�tve: Balogh Csaba, Benedek 
István, Sáfár László, Simon Géza, Simon Róbert, Tóth László. 

A támfal megépí�tésében köszönetünket szeretnénk kifejez-
ni Haibach Ádámnak, aki a szaktudásával segí�tette a kivite-
lezést. A helyiek ismét bebizonyí�tották, hogy összefogásból 
nagyszerű dolgokat lehet elérni a közösség számára. Köszön-
jük önzetlenségeteket!

Lovas Község Önkormányzata
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Kincsek és kuriózumok
az 1956-os forradalom idejéből

Pintér Kornélról, a Magyar Vidék Országos ´56-os 
Szervezet elnökéről talán kevesen tudják, de a forrada-
lommal kapcsolatos relikviákat, újságokat, röplapokat 
gyűjt. A Naplónak megmutatott ebből egy összeállítást.

– Ezek az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 
időszakából való Veszprém 
Megyei Népújságok – mu-
tatja Pintér Kornél a kora-
beli sajtót. – Amikor a régi 
rendszerben, 1982-ben 
meghalt a nagyapám, a ha-
lála után előjöttek olyan 
dolgok, amelyek diákként 
felkeltették az érdeklődé-
semet. Nagypapám, idős 
Pintér Géza a Somogy me-
gyei Jákó község forradalmi 
bizottságának volt az elnö-
ke. – A dédnagypapa, vitéz 
Bereczk Vendel 1919-ben 
részt vett a Tanácsköztár-
saság leverésében, beállt a 
Nemzeti Hadseregbe, ezért 
1940-ben megkapta vitéz 
nagybányai Horthy Miklós 
kormányzótól a Nemzetvé-
delmi Keresztet. De előjöt-
tek a dédnagypapának az I. 
világháborús kitüntetései 
is. Ez jelentette az alapot, 
ahonnan elindultam – em-
lékezett Pintér Kornél.

Felmerül a kérdés: mi-
ként juthatott az ember 
a ’70-es, ’80-as években 
1956. őszi újságokhoz, re-
likviákhoz? – Veszprém-
ben a rendőrkapitányság 
mellett volt a ME� H-telep 
– mereng el. – Gimnazista 
koromban, majd egészen 
addig, amí�g ott volt, amikor 
hazafelé mentem, mindig 
körbenéztem, tehát a gyűj-
teményem bőví�tését ott 
kezdtem el. Jókai Mór leve-
lét pápai barátjának épp-
úgy a hulladékokból túrtam 
ki, mint például Murgács 
Kálmán kottáitól Erdélyi 
József, Juhász Gyula, Móricz 
Zsigmond dedikált kötetei-
vel bezárólag sok mindent. 

Az évtizedek alatt aztán ár-
verésekre jártam, aukciós 
házakkal vagyok kapcso-
latban. Egy aukciós házon 
keresztül jutottam hozzá 

Németh László í�ró hagya-
tékának egy darabjához, a 
családi fényképekhez, me-
lyek nem ismertek a nagy 
nyilvánosság előtt. – Ez egy 
jó állapotban lévő Kis U� jság 
– ami a Független Kisgazda, 
Földmunkás és Polgári Párt 
politikai napilapja volt –, 
annak is az 1956. novem-
ber 1-jei száma – adja ke-
zembe a lapot. – Ez pedig 
az Igazság cí�mű lap.

Pintér Kornélnak mára 
több száz darabos, a forra-
dalmi időszakból való új-
sággyűjteménye van. – Hiá-
ba lehet ezzel összefüggés-
ben sok mindent megnézni 
a múzeumokban, jómagam 
könnyű helyzetben vagyok, 
hiszen kezembe vehetem a 
történelem egy-egy szele-
tét. I�gy élő, eleven számom-

ra – mereng el. Előkerülnek 
korabeli német és francia 
nyelvű lapok, alkalmi, spe-
ciális kiadványok is, melyek 
szintén a 65 esztendővel 
ezelőtti magyarországi tör-
ténésekről számolnak be. 
– Ez a Kurier 1956. október 
28-ai lapszáma – mondja. 

– De egy későbbi francia új-
ság képes anyagában benne 
van az is, amikor a Szabad-
ság téri emlékműről leve-
rik a vörös csillagot, vagy 
éppen Mindszenty bí�boros 
kiszabadí�tása.

E� rdekes, de ritkán idézett 
emlékek a kis fekete-fehér 
lapok, az akkori gyászjelen-
tések, értékes papí�rrégiség 
Sólyom László altábornagy 
(posztumusz vezérezre-
des) 1956. október 13-i 
gyászlevele. Mint ismere-
tes, őt a Rákosi-rendszer-
ben koncepciós perbe fog-
ták, és 1950. augusztus 19-
én kivégezték. Percekkel 
később egészen különleges 
érzés a Pintér Kornél tu-
lajdonában lévő nemzetőri 
karszalagot kézbe venni. 
– Ennek az a különlegessé-

ge, hogy 1945-ben, amikor 
szétesett minden, gyenge 
lábakon állt a rendvédelem, 
akkor is volt több helyen 
önkéntes Nemzetőrség – 
meséli. – Ennek a karsza-
lagnak a történeténél meg-
oszlottak a vélemények 
annak tekintetében, hogy 
ezt bizony 1945 tájékán 
készí�tették, és 1956-ban is 
használták. Akinek hagya-
tékából megvásároltam, 
ő igazoltan nemzetőr volt 
1956-ban vidéken, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében. Akkora kuriózum 
ez a nemzeti szí�nű karsza-
lag, hogy 2016-ban az Ör-
szággyűlési Múzeum kérte 
is Pintér Kornélt, hogy adja 
kölcsön nekik egy kiállí�-
tásra. 1956-os gyűjtemé-
nyének újabb érdekes sze-
lete, a röplapok kerülnek 
terí�tékre. – Ezek voltak az 
utca hí�rmondói – veszi ke-
zébe a röplapokat. – Több 
megyéből, közel 120 szó-
ró- és röplapgyűjteményt 
sikerült összeszednem. 
Ezeknek a különlegességét 
az adta, hogy a forradalmi 
napokban nem tulajdoní�-
tottak ezeknek általában 
nagy jelentőséget. Megnéz-
zük őket. Az egyiken ez áll: 
„Tudod mit jelent MSZMP? 
Magyarság Szemetjei Ma-
gyarság Piszkai. I�gy lépj 
be.” – Ez nyilván nem a for-
radalom napjaiban í�ródott, 
mégis különleges – teszi 
hozzá Pintér Kornél. – Ezen 
látszanak a viszontagsá-
gok, a földön lehetett, rajta 
lábnyommal, valószí�nűleg 
el is ázott. Ez nyomtatva 
van, de van stencilezett és 
kézzel í�rott is, mind-mind 
kedves számomra.

Juhász-Léhi István (Napló)
Fotó: Penovác Károly
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Vigyázzunk a vízmérőkre
a nagy hidegben

Vigyázzunk a ví�zmérőkre is a nagy hidegben- hí�vja fel a fi-
gyelmet a DRV Zrt. A ví�zmérő elfagyások ugyanis leggyakrab-
ban a kellő gondoskodás, illetve a szakszerűség hiánya miatt 
következik be, mivel nem fordí�tanak, kell figyelmet a ví�zmérő 
akna megfelelő szigetelésére, pedig néhány egyszerű lépés-
sel jelentős anyagi károk előzhetők meg-olvasható a DRV Zrt. 
figyelemfelhí�vó közleményében. 

Kérik a fogyasztókat, hogy gondoskodjanak a szabadon 
futó vezetékek, falon kí�vül lévő ví�zmérők szigeteléséről, az 
aknák takarásáról, illetve arról, hogy a szigetelés száraz ma-
radjon. Akinél korábban előfordult már ilyen fagyás, annak 
különösen fontos gondoskodnia a védelemről a várhatóan 
napokig kitartó kemény éjszakai fagyok idején. A szolgálta-
tó arra is emlékezteti a felhasználókat, hogy a ví�zmérők és a 
házi ví�zhálózat fagyvédelme a tulajdonos feladata és egyben 
érdeke is, hiszen az elmulasztása súlyos költséggel járhat. 
Egy rendkí�vüli ví�zmérőcsere több tí�zezer forintba kerül, de 
egy eltört vezetéken akár több száz köbméternyi ví�z is elfoly-
hat feleslegesen.

Szendi Péter
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MEGHÍVÓ
ORGONASZENTELÉSI SZENTMISE

A Csopaki Római Katolikus Templomban

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁN
2021. november 28-án 10.00-kor

Az orgonaszentelési szentmisét bemutatja:
DR. UDVARDY GYÖRGY
veszprémi érsek-metropolita

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A gyűjtés helye Alsóörs, Templom utca 14.,
templom melletti gyülekezeti ház és december 20-ig

várjuk a felajánlásokat.
Az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Fehérné K. Anett adománykoordinátor,
Magyar Református Szeretetszolgálat.

Telefon: 30/010-7930      E-mail: feherne.anett@jobbadni.hu


