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Lovas működik, fejlődik és szépül
Röviden összefoglalva, az elmúlt 

mindössze 6 hónap mérlege: újra van-
nak működő közösségeink, melynek 
köszönhetően nagy látogatottságú, 
sikeres közösségi rendezvényeknek 
örülhettünk, mint például a családi 
húsvétváró program, szüreti feszti-
vál, forraltbor főző verseny. Motivált, 
dinamikus és képzett új kollégákkal 
egészült ki a hivatal, és a korábbi ki-
váló önkormányzati munkatársakkal 
együtt egy jó, egymást támogató ön-
kormányzati csapat alakult ki. Elindul 
a faluház felújí�tása, melyre korábban 
30 millió forint támogatást kapott a 
falu, emellett története során az ed-
digi legnagyobb összegű pályázati tá-
mogatását nyerte el az önkormányzat 
útfelújí�tásra és útépí�tésre, (Bartók 
Béla utca és Eötvös Károly utca) va-
lamint mobil szí�npad beszerzésére. 
Elindult a Savanyú-kút felújí�tása, és 
a Millennium Park fejlesztése bográ-
csozó-sütögető helyek kialakí�tásával, 
újra szí�nvonalas Lovasi Esték előadás-
sorozatot zárhattunk, online részvétel 
lehetőségével, és már tervezzük az 
újabb Lovasi Napokat. Ö� sszességében 
elmondható, Lovas működik, fejlődik 
és szépül.

Nyertes pályázatok

A „Lovas község hí�rei” Facebook 
oldalon már hivatalosan is megosz-
tottam az örömteli hí�rt, hogy Lovas 
Község Ö� nkormányzata két pályázata 
is nyert a Magyar Falu Programban. A 
Bartók Béla utca útfelújí�tására, illetve 
az Eötvös Károly utca útépí�tésére kö-
zel 42 millió forint támogatást, mobil 
szí�npad beszerzésére pedig közel 5 
millió forint támogatást nyert az ön-
kormányzat. A projektek 100 %-os ál-
lami forrásból valósulhatnak meg, kö-
szönjük Magyarország Kormányának 
a nyújtott támogatást, és dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviselő úrnak, 

hogy segí�ti településünket fejlesztési 
céljainak megvalósí�tásában. Ezúton 
is szeretném megköszönni minden 
kollégámnak, akik segí�tettek a pályá-
zati anyagok összeállí�tásában. Egy na-
gyon jó csapat állt össze, akikkel öröm 
együtt dolgozni! Tisztelettel tájékoz-
tatom Lovas község lakosságát, hogy 
a Nemzeti Kulturális Alaphoz újabb 
pályázatot nyújtottunk be áprilisban a 
nyugdí�jasklub helyiség összes bútora-
inak (székek, asztalok, szekrény) illet-
ve a könyvtár bútorainak és számí�tó-
gépeinek cseréjére. Ezzel párhuzamo-
san a Panoráma utca útfelújí�tására is 
pályázunk. Ö� rüljünk együtt a jó hí�rek-
nek és reméljük, hogy erőfeszí�téseink 
további szépülést és fejlődést hoznak 
a falu számára.

A közösség a legfontosabb
értékünk, az együttműködés

a legjobb erőforrásunk

Húsvét kapcsán szimbolikus hason-
lattal élhetünk: örülhetünk közössé-
geink újjáéledésének és együttmű-
ködésének is, melynek szemléletes 
példája volt a Húsvétváró Családi 
Program, amelyet a Lovas Jövőjéért 
Egyesület, az Alsóörs-Lovasi Refor-
mátus Társegyházközség, a Lovasi 
Ö� nkormányzat és aktí�v lovasi civilek 
szerveztek közösen. A sok segí�tőnek 
köszönhetően változatos program 
várta a vendégeket. Kalácssütés, to-
jásfa állí�tás, tojásfestés, papí�rfonás, 
tojáskeresés, nyuszisimogatás, vetél-
kedők. Hálás köszönet minden lelkes 
segí�tőnek és résztvevőnek, a rossz idő 
ellenére meglepően nagy látogatott-
ságú, sikeres programot zárhattunk! 
Hasonlóan í�géretes fejlemény a Sava-
nyú-kút felújí�tása, mely döntő részben 
társadalmi munkában, önkormányza-
ti képviselő, falugondnok és lelkes 
civil polgárok összefogásával és a 
közfoglalkoztatottak segí�tségével va-

lósul meg. Ú� jra van tere a jószándékú 
épí�tő munkának és tenni akarásnak. 
Fontos kezdeményezésnek tartom a 
lovasi kertészeti közösség megalaku-
lását is, mivel az elkövetkező időkben 
ennek jelentősége - az élelmiszerárak 
emelkedésével párhuzamosan - véle-
ményem szerint meg fog nőni, sőt a 
világgazdaság ajtaján kopogtató élel-
miszerválság idején szó szerint élet-
mentő jelentősége lehet.

„VUCA world”
– élet és jövő

egy kiszámíthatatlanul
változó világban

Az angolszász világban egyre töb-
bet használt kifejezés a „VÚCA world”, 
arra világra utalva, amiben élünk. A 
szóösszetétel kibontása V – Volatility 
– Változó, Ú – Úncertain – Bizony-
talan, C – Complexity – Komplex, A 
– Ambuiguity – Kétértelmű. Röviden 
összefoglalva egy kiszámí�tatlanul vál-
tozó, bizonytalan, komplex, és nem 
egyértelműen megmagyarázható vi-
lágban élünk. Elég, ha csak a CÖVID 
járvány okozta viszontagságokra, az 
ukrajnai háborúra, és az ennek követ-
keztében elszabaduló energia-, nyers-
anyag- és élelmiszerárakra gondo-
lunk. Egy ilyen bizonytalan világban 
egymást segí�tve, egymást támogatva 
lehet helyt állni. Ezért hangsúlyozom, 
hogy a közösség a legfontosabb ér-
tékünk, az együttműködés a legjobb 
erőforrásunk. Hála a jóakaratú és 
lelkes lovasi embereknek, lélekben 
felkészülve, erősödő közösségekkel 
nézhetünk szembe a változó világgal, 
és ha tovább folytatjuk a megkezdett 
munkát, közösségeink épí�tését, akkor 
a nehézségek közepette is gyarapod-
hatunk lélekben, szí�vben, erőben, ja-
vakban és szépségben.

Fazekas Gábor
alpolgármester
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Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át 
pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület ..................................................................................... – Adószám: 19384878-1-19
Nagy Gyula Művészeti Alapítvány .......................................................................... – Adószám: 19380575-2-19 
Lovas Egyesület ..................................................................................................... – Adószám: 18933967-1-19
Lovasi Polgárőr Egyesület ..................................................................................... – Adószám: 18936757-1-19
Magyar Katolikus Egyház....................................................................................... – Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház ................................................................................... – Technikai száma: 0066

Tisztelt Lakosság!
Az időközi választások 

és helyi népszavazások 
megrendezhetőségéről 
szóló 103/2022. (III. 10.) 
Korm. rendelet 1. § (2)-(3) 
bekezdése értelmében a 
helyi önkormányzat vagy 
a nemzetiségi önkormány-
zat képviselő-testülete 
feloszlásának 2020. nov-
ember 6. és 2022. április 
9-e között történő kimon-
dása esetén e döntés ha-
tálya 2022. április 10-én 
áll be, 2022. április 10-től 
időközi választás kitűz-
hető, a ki nem tűzött és 
az elmaradt választást 15 
napon belül ki kell tűzni. 
Ennek megfelelően Lovas 
község helyi választási bi-
zottsága 1/2022. (IV. 11.) 
HVB határozatával az ön-
kormányzati képviselők 
és polgármester időközi 
választásának időpontját 
2022. június 26. (vasár-
nap) napjára tűzte ki.

Lovas községben az or-
szággyűlési képviselők 
országos választásához 
hasonlóan az időközi vá-
lasztás alkalmával lakos-
ságszám alapján ismét 
egy szavazókör kerül ki-
alakí�tásra, Lovas község 
Faluház épületében. Azt a 
választópolgárt, aki legké-
sőbb 2022. április 20-án 

a szavazóköri névjegyzék-
ben szerepel, a Nemzeti 
Választási Iroda 2022. má-
jus 6. napjáig értesí�tő meg-
küldésével tájékoztatja a 
szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről.

A választási kampány 
időszaka 2022. május 7. 
napjától 2022. június 26. 
napján 19:00 óráig tart. 
A Helyi Választási Iroda 
legkorábban 2022. május 
7. napján átadja a jelölt-
ként indulni szándékozó 
választópolgár részére az 
általa igényelt mennyi-
ségű ajánlóí�vet. A Helyi 
Választási Iroda vezetője 
által lakosságszám alapján 
meghatározott, megfelelő 
mennyiségű ajánlást ösz-
szegyűjtő polgármester- 
illetve képviselőjelöltet 
legkésőbb 2022. május 23. 
napján kell bejelenteni.

Mozgóurna iránti ké-
relmet 2022. június 22. 
(amennyiben elektronikus 
azonosí�tás nélkül elekt-
ronikus úton vagy postai 
úton), illetve 2022. június 
24. napjáig (személyesen 
vagy elektronikus azono-
sí�tással elektronikus úton) 
a Helyi Választási Irodá-
nál, meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással 
nem rendelkező személy 

általi kézbesí�téssel a sza-
vazás napján, azaz 2022. 
június 26-án 12:00 óráig 
az illetékes szavazatszám-
láló bizottságnál lehet be-
nyújtani.

A szavazóhelyiségben 
szavazni 2022. június 26. 
napján reggel 06:00 órá-
tól 19:00 óráig lehet. Ér-
vényesen legfeljebb 1 fő 
polgármesterjelöltre és 
legfeljebb 4 fő képviselője-
löltre lehet szavazni.

A� ltalános tudnivalók:
1.  E� rvényesen szavazni 

a jelölt neve mellet-
ti körbe tollal í�rt két, 
egymást metsző vo-
nallal lehet. (X, +)

2.  A választópolgár a 
szavazóhelyiségben 
tartózkodásának idő-
tartama alatt sem-
milyen módon nem 
akadályozhat más vá-
lasztópolgárt a titkos 
szavazásra vonatkozó 
joga gyakorlásában.

3.  Az a választópolgár, 
aki nem tud olvasni, il-
letve akit testi fogyaté-
kossága vagy egyéb ok 
akadályoz a szavazás-
ban, általa választott 
segí�tő - ennek hiányá-
ban a szavazatszámlá-

ló bizottság két tagjá-
nak együttes - segí�tsé-
gét igénybe veheti.

4.  A választópolgár - va-
lamint segí�tője - a vá-
lasztójoga gyakorlá-
sához szükséges ideig 
tartózkodhat a szava-
zóhelyiségben.

5.  A szavazatszámláló bi-
zottság visszautasí�tja 
azt a választópolgárt, 
aki nem tudja sze-
mélyazonosságát és 
lakcí�mét vagy szemé-
lyi azonosí�tóját igazol-
ni.

6.  A 19 órakor sorban 
álló választópolgárok 
még szavazhatnak. Ez-
után a szavazatszám-
láló bizottság a szava-
zást lezárja.

Kérem a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a szavazásra 
érvényes személyazonosí�-
tó okmányaikat (személyi 
igazolvány, lakcí�mkártya) 
hozzák magukkal.

Tisztelettel:
Buschné

dr. Csomai Gabriella
aljegyző

Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltség
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Megújult tetőszerkezet
– reményt keltő jövőbeni tervek 

Egy régi álmuk vált valóra az Alsó-
örs-Lovasi Református Társegyház-
községnek, miszerint lovasi refor-
mátus templom tetőszerkezetének a 
héjazata megújult. Dr. Kálmán Csaba 
református lelkésszel erről és a jö-
vőbeni tervekről beszélgettünk. 

– Nagy örömünkre felújult a lovasi 
református templom tetőszerke-
zetének a héjazata, amelyre már 
nagy szükség volt. A legutolsó fel-
újítás 2011-ben volt a templomon. 
Akkor a tetőszerkezetet nem sike-
rült lecserélni, maradt a régi pa-
laszerkezet. Ezért vált indokolttá, 
hogy a tető héjazatának a cseréjét 
megvalósí�tsuk. Tavaly a Magyar Falu 
Program keretében nyertünk erre 10 
millió forintot – kezdi a beszélgetést 
dr. Kálmán Csaba református lelkész, 
egyben megköszönte mindazoknak 
a segí�tségét, támogatását, akik részt 
vettek a munkálatokban, melyek az 
előzetes egyeztetések után kezdőd-

tek el. Februárban kezdődött meg 
felújí�tás, mely április elején befeje-
ződött.

A tetőszerkezetet megerősí�tették, 
és egy teljesen új, hódfarkú cserépfe-
dést kapott a templom, amely mind a 
műemlék jellegéhez és annak környe-
zetéhez szervesen illeszkedik. Dr. Kál-
mán Csaba reményét fejezte ki, hogy a 
közeljövőben megoldódik a templom 
padfűtése és a régi, műemlék jellegű 
ajtót sikerül majd felújí�taniuk, amelyet 
az idő vasfoga már kikezdett. Van még 
egy áhí�tott tervük, miszerint a kar-
zatot, amit részben már beépí�tettek, 
olyan szinten szeretnék leválasztani a 
templomtértől, hogy Lovason is el tud-
ják kezdeni párhuzamosan a felnőtt is-
tentiszteletet a gyermek istentisztelet 
megtartásával. Erre azért is van szük-
ség, mert a lovasi gyülekezetnek szeret-
nének egy megújí�tó, közösségfejlesztő 
programot elindí�tani. 

Szendi Péter

A testületi ülésről jelentjük…
2022. március hónap-

ban Lovas Község Ö� nkor-
mányzata két alkalommal 
ülésezett. Döntés született 
Lovas Faluház felújí�tása 
tárgyában lefolytatott be-
szerzési eljárásban, mely-
nek eredményeképpen áp-
rilis hónapban sor került 
a munkaterület átadására 
és a kivitelezés előkészü-
leteinek megkezdésére. 
Döntött továbbá a testület 
két új rendelet megalkotá-
sáról, valamint az országos 
választások és országos 
népszavazás lebonyolí�-
tását megelőzően a helyi 
választási bizottság új tag-
jainak, póttagjainak meg-
választásáról. Lovas Köz-
ség Ö� nkormányzat képvi-
selő-testületének 7/2022. 
(III. 21.) önkormányzati 

rendelete Lovas község 
Gksz2 jelű épí�tési övezet 
ingatlanaira a helyi épí�té-
si szabályzat készí�tésének 
időszakára annak hatály-
balépéséig, de legkésőbb 
2025. március 18. nap-
jáig változtatási tilalmat 
rendelt el, Lovas Község 
Ö� nkormányzat képviselő-
testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabá-
lyairól szóló 8/2022. (IV. 
8.) önkormányzati rende-
lete pedig (amely 2022. 
április 24. napján lép ha-
tályba) azokat a közösségi 
együttélés társadalmilag 
elfogadott szabályaival 
ellentétes, azokat sértő, 
vagy veszélyeztető ma-
gatartásformákat foglalja 
össze, melynek szankcio-
nálhatósága Lovas község 

lakosságának békés egy-
más mellett élését, és az 
esetleges jogellenes maga-
tartások helyi szinten tör-
ténő orvoslását célozza. A 
rendeletek felülvizsgálata 
továbbra sem zárult le, az 
új és régi rendeletek har-
monizációja folyamatban 
van.

Mint ahogyan arról már 
a Tisztelt Lakosság érte-
sülhetett, Lovas Község 
Ö� nkormányzata által a Ma-
gyar Falu Program kereté-
ben benyújtott 3 pályázat-
ból 2 eredményesnek bizo-
nyult. Ahogyan a pályázati 
anyag összeállí�tása, úgy az 
elnyert összegek jogszerű 
felhasználásának előkészí�-
tése, a beszerzési eljárások 
lefolytatásával, valamint a 

projektek lebonyolí�tásával 
járó adminisztráció, vala-
mint a megvalósí�tásukat 
követő elszámolással kap-
csolatos feladatok is sok 
plusz munkát jelentenek a 
jogszabály által előí�rt, kö-
telezően ellátandó hatósá-
gi és igazgatási feladatok 
ellátása mellett, í�gy a jövő-
ben is számí�tok kollégáim 
alkalmazkodó, segí�tőkész 
hozzáállására, alapos és 
precí�z munkájára, eddigi 
kiváló munkájukat ezúton 
is megköszönöm.

Tisztelettel:
Buschné

dr. Csomai Gabriella
aljegyző

Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége
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Lelki erőnlét, életbátorság
– Bagdy Emőkével

Dr. Bagdy Emőke pro-
fesszor asszony kli-
nikai szakpszicholó-
gus, pszichoterapeuta, 
szupervízor, a pszicho-
lógiatudomány kandidá-
tusa, 2010-től professor 
emerita tartott előadást a 
Lovasi esték keretén belül. 

Bagdy Emőke életének 
minden pillanatát a körü-
lötte lévő világ jobbá téte-
lének szentelte. Egy sze-
mélyben í�ró, egyetemi tanár, 
pszichoterapeuta, klinikai 
szakpszichológus. Tekint-
sük át Emőke munkásságát 
nagyon röviden az alábbi 
számok tükrében: Az utóbbi 
42 évben 1600 tudományos 
előadást tartott. 12 saját 
szakkönyve van, 24 könyv 
szerkesztője, 104 szakkönyv 
fejezet í�rója, 9 tankönyv 
jegyzet, illetve 25 tankönyv 
fejezet szerzője. 200 tudo-
mányos tanulmánya van és 
megszámlálhatatlan recen-
zió, pályázat, félszáz média 
szereplés kötődik a nevé-
hez. A számok azonban nem 
mondanak el mindent. Az 
emberség, kedvesség, segí�-
teni vágyás emeli a profesz-
szorasszonyt olyan magas-
ságba, ahová kevesen érhet-
nek. Legyünk hálásak, hogy 
közöttünk él, hat, alkot, dol-
gozik, és még mindig fáklya, 
biztos támpont, példakép, 
mester és barát.

Az utolsó Lovasi Esték elő-

adására nagyon sokan jöttek 
el, melyet az interneten is 
követhettek az érdeklődők. 
Bagdy Emőke mindig is 
fontosnak tartotta a társa-
dalommal folytatott párbe-
szédet, a lélektani ismere-
tek terjesztését, a szakmai 
közvélemény formálását. 
Média szereplései, ismeret-
terjesztő könyvei tették a 
hazai klinikai pszichológia 
királynőjévé. Bagdy Emőke, 
mint ember titka a munka, 
a szorgalom. Nem ismeri a 
körülményeket, nem igé-
nyel feltételeket. Kedvenc 
tárgyai a kedves és fontos 
könyvei. Pozití�v, és mindent 
azzá formál. Nem mereng az 
akadályokon, a megoldást 

keresi. Folyton mozgásban 
van, előre néz. Múltja a mű-
vei, a számtalan betű, szó 
és mondat. Jelene az alko-
tás, és a jövője minden, ami 
megalkotható, felépí�thető, 
elindí�tható szellemi, szak-
mai áramlat, kutatás vagy 
eszmei hatás. Mindenkor 
elkötelezett hí�ve volt a hi-
vatás személyiség fejleszté-
sének, és a divatos elméleti 
tudós-kutató képzés helyett 
a segí�tő betegellátás iránt 
elkötelezett pszichológus 
képzésének. Kutató munká-
ja a pszichodiagnosztikától 
a pszichoterápiákon át szé-
les spektrumban mozog. A 
projektí�v módszerek, külö-
nösen a Rorschach Próbával 

kapcsolatos vizsgálataiból 
nőtt ki a Közös Rorschach 
kutatás nemzetközi szinten 
is elismert műhelye. 

E� letbátorság - Hogyan ne 
adjuk fel nehéz helyzetek-
ben? Tette fel a kérdést a 
hallgatóságnak a professzor 
asszony. Mit kezdünk az élet 
nehéz, emberpróbáló hely-
zeteivel? A kihí�vásokkal, a 
veszélyekkel, a krí�zisekkel, 
az igazságtalanságokkal, 
a veszteségekkel? Milyen 
erőforrások és eszközök 
állnak rendelkezésünkre a 
megküzdéshez, és min mú-
lik, hogy azokat képesek 
vagyunk-e eredményesen 
használni? Van-e bennünk 
életbátorság, azaz kurázsi és 
kedv ahhoz, hogy úgy éljünk, 
ahogy valóban érdemes: a 
nehézségek elől sem megfu-
tamodva, egyenes gerinccel, 
ugyanakkor derűre és öröm-
re képesen? Mindezen kér-
désekre válaszokat is kap-
tunk. Röviden összefoglalva, 
ha az ember nehéz helyzetbe 
kerül, túl kell magát tennie, 
pozití�v életfelfogással, soha 
nem szabad feladni, meg kell 
keresni az aranyközéputat 
és úgy élni, hogy bár az élet 
gördí�thet elénk akadályokat, 
de azokat át kell ugrani. Egy 
életünk van, és azt próbáljuk 
emberségesen, szí�vvel és lé-
lekkel, pozití�van élni. 

Szendi Péter
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„Lovas egyedi hangulata mindig magával ragad, 
amikor megérkezem a településre”

interjú dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselővel 
Újabb négy évre szavaztak bizalmat dr. Kontrát Károly 

országgyűlési képviselőnek a Veszprém megye 2-es vá-
lasztókerületben élő emberek. A választások után be-
szélgettünk a választás eredményéről, hogy mit jelent 
számára Lovas, mik a jövőbeni tervek. 

– Képviselő úr először is 
gratulálok, hogy ismét Önt 
választották meg a térség 
országgyűlési képviselőjének. 
Számított a szavazás során 
ekkora részvételre és hogy Ön 
és a kormány ilyen sok szava-
zatot kap?

– Köszönöm mindenki-
nek, aki a választáson részt 
vett, és különösen köszö-
nöm azoknak, akik rám és a 
Fidesz-KDNP-re szavaztak. 
Köszönöm a bizalmat és a 
sok támogatást, a következő 
4 évben is azon fogok dol-
gozni, hogy megszolgáljam 
azt. Nagyon örülök, hogy 
ilyen sokan éltek a jogukkal 
és elmentek szavazni. Csak 
í�gy mutathatta meg Magyar-
ország, mit szeretne a követ-
kező négy évben. Az ered-
mény történelmi győzelem.

– Hol kísérte figyelemmel 
az eredményvárót? Mik vol-
tak az első gondolatai?

– Végigjártam a választó-
kerületet, Füreden, Csopa-
kon, Almádiban, Fűzfőn és 
Várpalotán is jelen voltam. 
Ö� rültem annak, hogy ismét 
bizalmat kaptam, mert az 
emberek értékelték az el-
végzett munkát, és azt, hogy 
jelen voltam a települése-
ken. Már a kampány során 
is érzékeltem, hogy nagyon 
sokan támogattak, és ezért 
bizalommal vártam a vá-
lasztás napját. Azt tartom a 
legfontosabb feladatomnak, 
hogy eredményesen képvi-
seljem a választókerületben 
élők érdekeit a magyar or-
szággyűlésben. Úgyanúgy, 
ahogy eddig, minden válasz-
tópolgár képviselője szeret-

nék lenni. E� lő kapcsolatot 
tartok fenn a választóimmal, 
mindig elérhető leszek, jelen 
leszek a rendezvényeken, 
eseményeken, programo-
kon, fogadóórákon, mindig 
a választók rendelkezésére 
állok.

– Az elmúlt négy évben na-
gyon sokat tett Lovas közsé-
gért. Mit jelent az Ön számá-
ra a település?

– Az elmúlt 4 évben min-
den település lépett előre, 
minden választókerületi te-
lepülés sikeresnek élte meg 
az elmúlt négy évet, és ezt 
a választási eredmények is 
visszaigazolták. Lovas egye-
di hangulata mindig magá-
val ragad, amikor megér-
kezem a településre. Ölyan 
település, amelyik hisz a 
fejlődésben, folyamatosan 
épül, szépül, gyarapodik. 
Mindig szí�vesen jövök Lo-
vasra, akár a Lovasi Napok 
vagy más ünnepnap alkal-
mával, akár találkozni az itt 
élőkkel. Lovason megújult 
az orvosi rendelő, a 7221-es 
jelű, Lovas – Balatonfüred 
összekötő út, megtörtént a 
Kishegyi út rehabilitációja, 
a település nyert a Magyar 
Falu program és a Belügy-
minisztérium pályázatain. 
A Magyar Falu program ke-
retében épülhetett meg pél-
dául a faluház udvarán az 
ingyenesen igénybe vehető 
sportpark. A választókerü-
letben fejlődés van, és nem 
állunk meg, Magyarország 
Kormányára mindig számí�t-
hatnak a vidéken élők.

– Több beadott pályázata 
is van az önkormányzatnak, 

melyek remélhetőleg sikere-
sek lesznek. Mennyiben tudja 
képviselni a települést, hogy a 
pályázatok végül eredménye-
sek legyenek?

– Továbbra is támogatok 
minden olyan kezdeménye-
zést, ami az itt élők érdekét 
szolgálja, javí�tja az életmi-
nőséget, emeli az életszí�n-
vonalat, erősí�ti a közössé-
get. A pályázatokról nem én 
döntök, hanem a pályázatok 
kií�rói. Azt tartom helyesnek, 
hogy adott településen hely-
ben határozzák meg a fel-
adatokat, célokat, de a véle-
ményemet szí�vesen elmon-
dom, ha kérdezik. Továbbra 
is készen fogok állni, hogy 
együtt tárgyaljunk, tekint-
sük át a lehetőségeket, és 
azon leszek, hogy egy adott 
elképzelés, beruházás meg-
valósuljon.

– Mik a jövőbeni tervei a 
térséget illetően? Mi az, ami 
az elkövetkezendő hóna-
pokban nagyon fontos, hogy 
megtörténjen és miért?

– A legfontosabb felada-

tom, hogy a választókerület-
ben élők érdekeit képvisel-
jem az új Örszággyűlésben. 
Magyarország Kormányának 
céljai megegyeznek azzal, 
amire én is törekszem. Fo-
lyamatosan fejlődnek a te-
lepülések a Balaton-parton, 
í�gy Balatonakarattyától Ba-
latonszepezdig, illetve a Ba-
laton-felvidéken, a Nivegy-
völgyétől Felsőörsig és egy-
kori ipari települések, mint 
Várpalota, Pétfürdő, Bala-
tonfűzfő, Berhida. A válasz-
tókerületet érintő ügyekben 
az itt élő emberekkel, a pol-
gármesterekkel, az önkor-
mányzatokkal szeretnék 
kapcsot tartani, az ő vélemé-
nyüket szeretném kikérni. A 
Balaton Magyarország leg-
fontosabb természeti értéke. 
Azon dolgozom, hogy gyer-
mekeink és unokáink is lát-
hassák ezt a gyönyörű tavat, 
hogy megőrizzük számukra 
mindazon értékeket, amit a 
magyar tenger jelent.

Szendi Péter
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Dr. Kondorosi Éva Prima Primissima
díjas akadémikus előadása

Nagyon örültünk neki, 
hogy Dr. Kondorosi E� va pro-
fesszor asszony idén újra 
elfogadta meghí�vásunkat 
a Lovasi Esték programso-
rozatba. Pár évvel ezelőtt 
már tartott előadást, abban 
a prezentációjában főleg a 
kutatómunkájának bemu-
tatására fókuszált, mostani 
előadásában pedig emberi 
oldalát mutatta meg a hal-
lgatóságnak, és egy nagyon 
érdekes előadást tartott a 
saját illetve férje, és vele 
együtt egész családja össz-
efonódó életútjáról, hogyan 
lettek párjával, egymást 
támogatva, mindketten 
világhí�rű kutatók, hogyan 
vezetett a sok munka véger-
edményképpen akadémiai 
tagságig és hogyan vált az 
Európai Bizottság tanácsad-
ótestületének tagjává. 

A professzor asszony 

mikrobiológus, növénybi-
ológus, a szimbiózis kuta-
tója, napjaink egyik legi-
smertebb és legsikeresebb 
magyar tudósa és kuta-
tója. Férjével, Kondorosi 
A� dámmal, a szintén világ-
hí�rű genetikussal Szege-
dről indultak együtt (és 
ide tértek többször viss-
za), miközben a világ több 
neves kutatóintézetében 
dolgoztak. 1989-ben Fran-
ciaországban egy újonn-
an alapí�tott kutatóintézet 
(Nemzeti Tudományos 
Központ Növénytani Intéz-
ete) vezetésére is felkért-
ék Kondorosi A� dámot, aki 
szakmai körökben akkori-
ban már az egyik legtehet-
ségesebb fiatal magyar 
kutatónak számí�tott. Férje 
viszonylag korai 2011-
ben bekövetkezett halála 
után a professzor asszony 

folytatta a közösen me-
gkezdett munkát, és ma 
is aktí�van kutat, sőt dí�j 
alapí�tásával is kutatásra 
ösztönzi a fiatal generációt. 
Kutatási eredményei és 
nemzetközi elismertség-
ének köszönhetően tavaly, 
2021-ben beválasztották 
az Európai Bizottság hét 
fős, független, tudományos 
főtanácsadói testületébe is.

E� rdekes volt hallgatni, 
hogy az a szegedi kutatóint-
ézet, ahol párjával együtt 
belépést nyertek a nem-
zetközi szintű tudományos 
kutatómunkába, egy olyan 
pezsgő tudományos él-
etnek adott otthont, ahol 
többen is megalapozhatták 
nemzetközi szakmai kar-
rierjüket. A vendégprof-
esszorok között világhí�rű 
Nobel-dí�jas tudósok is me-
gfordultak, és olyan kollégák 

is itt kezdték tudományos 
kutatómunkájukat, mint 
például Karikó Katalin, aki 
azóta szintén Nobel-dí�j 
várományossá lépett elő a 
koronaví�rus elleni új tí�pusú 
védőoltás kifejlesztése terén 
végzett munkásságáért.

Dr. Kondorosi E� va szí�n-
es, személyes története-
kkel tarkí�totta előadását, a 
sok fényképnek és diának 
köszönhetően szinte életre 
kelt egy párját ritkí�tó, in-
spiráló élettörténet. Min-
dannyiunknak példát adhat 
ez a történet a kitartó mun-
káról, az állhatatosságról, 
egymás segí�téséről. Hálásak 
vagyunk, hogy meghallga-
thattuk és ezáltal egy kicsit 
megismerhettük E� va páratl-
an életútját, amit közvetlen, 
személyes, emberi módon 
mesélt el nekünk.

Fazekas Gábor

BÚCSÚZUNK
Lovas Község Ö� nkormányzata búcsúzik 

PAP HUBÁTÓL, 
aki hosszú évekig dolgozott önkormányzati képviselőként Lovasért.

Emlékét megőrizzük!
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Lovasi Kertészeti Közösség
bemutatkozása

Maár-Kocsis Magdi: ötö-
dik éve élek a Lovason a csa-
ládommal. Kertes, családi 
házban nőttem fel és mindig 
érdekelt a kertészkedés, fő-
leg az a része, amit meg lehet 
enni, főzni, fel lehet dolgozni, 
legyen az zöldség, gyümölcs 
vagy virág. Aszalok és befőzők. 
Többször próbálkoztam a ker-
tészkedéssel, magaságyással 
vegyes sikerekkel. 

Egy pályázatból eredő 
munkakapcsolat révén jutot-
tam el a Kemenes Dénesék 
lovasi házához, ahol Ildikó 
éppen a kertjéből hozta be a 
zöldégeket, másik alkalom-
mal meggyet magozott és 
aszalt.  Csodáltam munkáját 
és beszédbe elegyedtünk. 
Lenyűgözött a tudása, ked-
ves személyisége és csodás 
kertje, fóliasátra. A beszélge-
tés során megtudtam, hogy 
biogazdaságot működtettek, 
amit nemrég hagytak abba a 
fizikai megterhelés végett. Az 
elmesélések során felsorolt és 
termesztett növények sokféle-
sége ámulatba ejtett! Közben 
fény derült Ildikó dédelgetett 
elképzelésre, amit a falukö-
zösség együttműködésével 
szeretett volna létrehozni. Ezt 
úgy hí�vnák Falukert. Nem tit-
kolva szí�vem vágyát, hogy sze-
retnék a kertemben eredmé-
nyesen zöldégeket termelni, 
arra gondoltam, hogy kellene 
egy kiskertész közösséget in-
dí�tani helyben. 

Mi módon válhat ez való-
ra? 

Két gondolatom volt: 
1.  Közösség: Mivel itt élünk 

és szerintem napjaink-
ban felértékelődik a 
személyes kapcsolatok 
jelentőssége, ezért mi az 
azonos hobbyt űzők kis 
helyi közösségét hozzuk 
létre. Jó lenne nagyszüle-
ink feledésbe vesző prak-
tikáit megismerni. Lehe-
tőség adódik a régi és új 
helyi lakosok, nyaralók 
megismerkedésére. Egy-

más segí�tése, motiválás, 
csere-bere.

2.  Szakmai tudás átadás: 
Ildikó tudásának és az 
itt kertészkedők tapasz-
talatának megosztható-
ságának zárt Facebook 
csoport adja a megfelelő 
teret. A Lovasi Kerté-
szeti Közösség csoport 
lehetőséget biztosí�t a 
csoporttagok számára az 
információ korlátlan hoz-
záféréséhez, események-
hez való kapcsolódáshoz, 
szakmai tartalmak utóla-
gos elolvasáshoz.

Célunk: Lelkes kertészke-
dők közösségének kialakí�tása 
Lovason és a környező tele-
püléseken. Hobby kertészek 
szakmai tudásának bőví�tése, 
biokertész szakmai vezetésé-
vel. A kerttervezéstől, a termés 
feldolgozásig tartó feladatok 
és teendők megismerése, ta-
pasztalatcsere, amely időben 
szinte a teljes esztendőt felöle-
li. Távolabbi cél egy vagy több 
helyi közösségi kert kialakí�tá-
sa, közösségi piac!

Biró Ildikó: „Az én elvárá-
som egy olyan kiskeretes kö-
zösség, ahol kiskerti praktikák 

megismerése úgy valósuljon 
meg, hogy mindenkit a sze-
retet ereje hajtson nemcsak 
a növények, de egymás iránt 
is. Összuk meg egymással ta-
pasztalatainkat és örömmel 
végezzük ezt a kertészkedést. 
Ami jól sikerül, ami gondot 
okoz, eljusson a közösség 
minden tagjához. Minden tu-
dásunkat tegyük közkinccsé. 
Mindenki hasznára tevékeny-
kedjünk ne ma dicsőségünkre. 
Megszokjuk, hogy örömmel 
végezzük a munkát! Bártan 
kérjünk bárkitől segí�tséget, ha 
kétségeink vannak, hogy jól 
tudjuk-e ezt vagy azt a munka-
feladatot megoldani. Ha nem 
biztos a dolgában megáll egy 
pillanatra és a belső hangra fi-
gyelve megjön az első gondo-
latra a jó megoldás. Segí�tsége-
met felajánlom a közelünkben 
lakó kertkedvelőknek, amit 
ezen közösség keretében gon-
doltunk megoldhatónak.”

Hol és mikor: Két hetente, 
személyesen, péntekenként 
17.00-18.00 között Lovas Fa-

luház udvarán. Elkövetkező 
időpontok: 2022. május 6. 
Téma: talajelőkészí�tés palán-
tázáshoz, palántázás. Május 
20. Téma: kí�sérőnövények, a 
jobb termésért.

Kiket várunk: várunk min-
denkit, aki kertészeti témában 
tanulni szeretni és megoszta-
ná tudását tapasztalatát. Aki-
nek van kertje, azért, akinek 
nincs kertje azért, és megta-
láljuk a megoldást. Kérünk 
benneteket, hogy szóljatok 
minden érdeklődőnek a lehe-
tőségről.

Milyen lehetőségeket kere-
sünk: 

•  együttműködésre kere-
sünk kihasználatlan föld-
területet, amelynek az ön-
tözése megoldható,

•  kihasználatlan kertészeti 
eszközöket, szerszámokat, 
különleges magokat

Csatlakozz! Várunk!

Biró Ildikó
és Maár-Kocsis Magdi 

ELÉRHETŐSÉGEK
sarokpont1@gmail.com,
kocsismagda@tplm.hu

FB_Lovasi Kertészeti Közösség
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A világ- és Európa-bajnok kézilabdázó
otthon érzi magát Lovason

– szeretne Bajnok-ligáját nyerni a Veszprémmel
A 193 centiméter magas Rasmus Lauge Schmidt Lova-

son él. Családjával együtt nagyon szeretik a nyugalmat, 
a természetet. A kiváló balátlövő reméli, hogy teljesül a 
szurkolók álma és a Telekom Veszprém megnyeri a Baj-
nokok-ligáját. 

− Kinek és minek a hatásá-
ra lettél kézilabdázó?

− Nincs igazán nagy törté-
net mögötte, egy gyerekkori 
barátom hí�vott el anno kézi-
labdázni, egész egyszerűen, 
mert nem voltak elegen.

− Hazádban a Silkeborgban 
játszottál, majd jött a német 
THW Kiel és az SG Flensburg, 
2019-től pedig a Veszprém 
játékosa vagy. Milyen élmé-
nyek kötnek az első klubod-
hoz, majd Németországhoz?

− Nagyon szerettem 
Silkeborgban játszani, jó ér-
zés közel lenni a családod-
hoz, barátaidhoz. Német-
országban hat év alatt négy 
bajnoki cí�met nyertünk, ez 
azt hiszem, nem kis dolog. 
Mindkét németországi klu-
bomhoz számos gyönyörű 
emlékem kötődik.

− Három évvel ezelőtt, ami-
kor Veszprémbe igazoltál, 
milyen célokkal jöttél a ki-
rálynék városába?

− A Veszprém nagy klub, 
nagy álmokkal. A célom, 
hogy Bajnokok-ligáját, és 
minél több trófeát nyerjünk. 

Az elmúlt pár év elég zűrös 
volt. A koronaví�rus, a sé-
rülésem miatt, nagy volt a 
játékosmozgás, edzőváltás 
is történt, de a céljaink nem 
változtak.

− A dán válogatottal az 
olimpia bajnoki cím mellett 
mindent elértél. Mi a titka, 
hogy Dánia folyamatosan az 
elitben van? Mennyivel más 
ott a kézilabda, mint Ma-
gyarországon?

− Nehéz megfejteni, hogy 
mi a titok, annyira nem is-
merem jól a magyar után-
pótlásképzést. A dán rend-
szer nagyon alaposan szer-
vezett, nagyjából hasonló 
rendszerben gondolkoznak 
az utánpótláscsapatok, mint 
a felnőtt válogatott, í�gy a 
tehetségek könnyebben be 
tudnak épülni.

− Idén Magyarország Szlo-
vákiával rendezte meg az 
Európa-bajnokságot, ahol a 
válogatottal a negyedik he-
lyet szereztétek meg, miután 
hosszabbítás után vereséget 
szenvedtetek a francia válo-
gatott ellen. Hogyan értéke-

led az Eb-t? Mi a véleményed 
az új magyar sportcsarnok-
ról?

− Elképesztő volt a hangu-
lat, az új aréna pedig egye-
nesen lenyűgöző. Nagyon 
élveztem az Eb-t, bár saj-
náltam, hogy Magyarország 
nem jutott tovább, úgy talán 
kicsit több néző követte vol-
na a kieséses szakaszt is. 

− A nagy városok zaja után 
egy kis faluba költöztél Lo-
vasra. Mit jelent számodra a 
község? Mennyire tudtad „be-
lakni” a családoddal a házat?

− Nagyon is otthon érzem 
magam Lovason, a családom 
is, most már nehezen tud-
nám elképzelni, hogy más-
hol éljünk. Főleg a nyarakat 
szeretem, amikor szép az 

idő és sok család látogat er-
refelé. A feleségem és én is 
kisebb településekről szár-
mazunk, jobban szeretjük a 
nyugalmat és a természetet, 
í�gy Lovas az ideális hely szá-
munkra.

− Mik a jövőbeni terveid? 
Valóra válhat a szurkolók 
álma, hogy Bajnokok-ligáját 
nyerjen a csapat?

− Természetesen hiszem, 
hogy megnyerhetjük a BL-
t, igaz, ehhez sok mindenre 
szükség lesz, például ke-
mény munkára, de némi 
szerencsére is. A lehetőség 
adott számunkra is, igyek-
szünk élni vele, egy álmom 
válna valóra.

Szendi Péter

Recept

Cukkinitócsni
Hozzávalók: 300 g cukkini, só, bors, 30 g liszt, 1 gerezd 

fokhagyma reszelve, 50 g reszelt sajt, 1 db tojás
Elkészítése: A cukkinit megmossuk, levágjuk a két végét 

és lereszeljük. Ö� sszekeverjük a sóval és 15 percre félrerak-
juk. Pihentetés után kinyomkodjuk belőle a felesleges ned-
vességet és összekeverjük a többi hozzávalóval. Forró ser-
penyőbe kevés olajat öntünk és egy nagyobb evőkanálnyi 
masszát mérünk bele. Picit ellapí�tjuk, korong alakúra, pár 
percig sütjük az egyik oldalát, majd egy lapáttal alányúlva 
megfordí�tjuk és megsütjük a másik oldalát is.

Magócsi Andrea
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Gondosóra program
- Ingyen igényelhetnek segélyhívó eszközt a 65 év felettiek
Magyarország Kormánya elindítot-

ta a „Gondosóra” programot, amely 
megoldással a 65 év feletti, ottho-
nukban élő, magyar állampolgárok 
biztonságát, a róluk való gondosko-
dást kívánja elősegíteni.

Az elmúlt évszázadokban a családok 
életében magától értetődő volt a fizikai 
közelség, a több generáció együttélése. 
A közös, nagyobb háztartások egyfajta 
biztonságot nyújtottak, hiszen a csa-
ládtagok egyszerűen és gyorsan tudtak 
gondoskodni egymásról. Idővel azon-
ban évszázados szokások szűntek meg 
vagy alakultak át azzal, hogy a családok 
szétszóródtak, és mára már egyre ke-
vésbé jellemző a generációk együttélé-
se. Az idős családtagról, ismerősökről 
való gondoskodás, az ő támogatásuk 
fontos és felelősségteljes feladat, ame-
lyet hozzá kell igazí�tani a megváltozott 

körülményekhez és a technológia fejlő-
déséhez.

A „Gondosóra” program egy országos 
jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a 
saját otthonukban élő idős emberek egy 
egyszerű eszköz segí�tségével kapcso-
latba léphessenek az általuk előre meg-

jelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén 
közvetlen és gyors támogatást, illetve 
megoldást nyújthat a problémájukra. A 
program az emberi élet minőségét, vé-
delmét és biztonságát hivatott szolgálni 
a kontaktszemélyek (családtag, szom-
széd, vagy barát, vagy akár opcionálisan 
szociális gondozó) bevonásával. Része 
a korszerű segélyhí�vó eszköz, amelyhez 
egy országos lefedettségű távfelügye-
leti és diszpécser szolgáltatás kapcso-
lódik. Az í�gy kialakuló bizalmi kör egy 
új tí�pusú, jóléti szolgáltatási rendszert 
hoz létre. A program részeként meg-
valósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz 
ingyenes, és Magyarország minden 
településén hozzáférhető a hét mins-
den napján és órájában. A programról 
bővebb tájékoztatás elérhető a www.
gondosora.hu weboldalon.

Szendi Péter

2022-BEN IS „KÖZLEKEDIK A CSALÁD”
Jelentkezzen a vetélkedőre, 

közlekedjen biztonságosan 
és nyerjen egy személyautót! 
A közúti közlekedésben fon-
tos, hogy a résztvevők körül-
tekintő, megfontolt módon, 
egymást partnerként tekintve 
közlekedjenek.  A közlekedés 
szabályaival a legfiatalabbak-
nak érdemes minél korábban 
megismerkedniük, az időseb-
beknek pedig sosem árt azo-
kat újra és újra átismételniük 
és példaként szolgálniuk a 
fiatalabb családtagok részé-
re. Ez a gondolat hí�vta életre 
tizenegy esztendővel ezelőtt 
a „Közlekedik a család” elne-
vezésű vetélkedősorozatot, 
amelyet azóta is a Rendőr-
ség baleset-megelőzési szer-
vezete, az ÖRFK–Örszágos 
Balesetmegelőzési Bizottság 
szervez a fő támogatók (Au-
tós Nagykoalí�ció, S�koda Ma-
gyarország) bevonásával. Az 
elmúlt évben a koronaví�rus-
járvány két hulláma között si-
került biztonságosan megren-
dezni a területi versenyeket, 
amelyen több száz család vett 

részt.
A visszajelzések, a területi 

versenyeken szerzett tapasz-
talatok arra ösztönözték a 
szervezőket, hogy idén is má-
jus 21. és június 28. között 
megrendezzék a vetélkedőso-
rozat területi versenyeit.

A versenyekre bármely 
magyarországi lakóhellyel 
rendelkező család nevezhet, 
ha legalább az egyik szülő 
rendelkezik érvényes „B” ka-
tegóriás vezetői engedéllyel, 
továbbá amennyiben hat és 
tizenhét év közötti gyereket/
gyerekeket nevelnek.

E� rdemes elindulni a ver-
senyen, amelynek fődí�ja, egy 
S�koda FABIA személygépko-
csi. Reméljük minél hamarabb 
kezdetét veszik az országos 
közlekedésbiztonsági vetél-
kedő területi fordulói, ahol 
nemcsak a családok, hanem 
a legeredményesebb oktatási 
intézmények is dí�jazásra ke-
rülnek. A verseny szervezői az 
iskolák részére pályázatot hir-
detnek meg. Azok az iskolák, 
amelyek a vetélkedősoroza-

ton a legtöbb családdal vesz-
nek részt, az alábbiak szerint 
kerülnek dí�jazásra:

1. helyezett iskola 500 000 Ft 
értékű tan- és sportszert,

2. helyezett iskola 300 000 Ft 
értékű tan- és sportszert,

3. helyezett iskola 100 000 Ft 

értékű tan- és sportszert kap 
az igények figyelembevételé-
vel.

A versenyről a www.
kozlekedikacsalad.hu oldalon 
lehet bővebb információkat 
találni.

Szendi Péter
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Bakony-Balaton vidéki pásztorok
 Lovason

Talán kevésbé ismert, hogy a Bakony-Balaton vidékén a pász-
torkultúra, legeltető állattartás még mai napig is él. Számos 
olyan állattenyésztő gazdálkodó van, akik éltetik a pásztorvilág 
hagyományait munkájuk során. Közéjük tartozik Márffy Bence 
lovasi gazdálkodó is, aki feleségével Eredics Eszterrel házigaz-
dái voltak a Pásztorvilág címmel megrendezésre került egész na-
pos eseménynek a Márffy Házban március 19-én. 

A rendezvény bakonyi-balatoni pásztorok baráti találkozójá-
val kezdődött, majd Puskás Zoltán a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság igazgatója nyitotta meg a csopaki Nagy Zsu-
zsanna „Biodiverzitás – Bakony-Balaton – Pásztorvilág” című 
fotókiállítását. A fényképeket az elmúlt két évben készítette az 

alkotó elsősorban Veszprém megye fáslegelőit járva, Dr. Varga 
Anna etnobiológus előkészületben lévő „Az őrzők: fáslegelők 
és pásztorvilág a Bakony-Balaton vidékén és azon is túl” című 
könyvéhez. A megnyitó után a szerző tartott egy könyvbeha-
rangozó előadást, melyet követően a programot Kalász Máté 
és zenekara hangulatos koncertje zárta. A fotókiállítás a Márffy 
Házban megtekinthető előre egyeztetett időpontokban. A ren-
dezvény a kárpát-medencei PajtaKult programsorozat kereté-
ben valósult meg. 

Márffyné
Eredics Eszter

Májusfaállítás Lovason
A� prilis végén szeretnénk a Savanyú kútnál egy falusi májusfát felállí�tani. Ehhez apukák és kis/nagy fiú gyermekek se-

gí�tségét várjuk. Korlátozott számban lehetőségünk van több fa kivágására, ezért ha valaki szeretne a saját kertjében fát 
állí�tani, az a felhí�vás alján lévő telefonszámok egyikén jelentkezzen.

Időpont: 2022. április. 30 szombat
Gyülekező: Faluház közösségi tere 20:00 óra

Indulás: 20:20 óra
Program vége: Előre láthatólag 24:00 óra

A fakivágás és a fa végleges helyére szállí�tása kézi erővel történik, ezért meleg elnyűhető öltözék és meleg védőital erősen 
ajánlott. Felnőtt méretű munkás kesztyű korlátozott számban rendelkezésre áll, de aki tud, hozzon magával.

Május végén gyermeknapkor szervezzük a fa kitáncolását. Erről bővebb tájékoztatást egy későbbi hirdetményben te-
szünk közzé.

Szervezők:
Simon Róbert (+36/70-324-2252)

Vellai János (+36/30-597-6914)
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Idén újra volt húsvéti gyermekzsivaj Lovason!
Az idei húsvétváró családi program egy közösen megál-

modott esemény volt, amit az Alsóörs Lovasi Református 
Társegyházközség, a Lovasi önkormányzat, a Lovas Jövőjé-
ért Egyesület és lelkes lovasi lakosok állí�tottak össze, hogy 
minden érdeklődő kellemesen, kikapcsolódva készülhessen 
az ünnepre.

A programok között volt a hagyományokat, népszokásokat, 
illetve keresztény ünnepi vonatkozásokat felölelő játékos 
quiz, tojásfestés és papí�rfonás, arcfestés és nyuszisimogatás, 
húsvéti kalácssütés és ügyességi játékok, valamint az elma-
radhatatlan tojáskeresés, aminek hallatán az apróságoktól 

a felnőttebb gyerekekig mindenki összeszalad és izgatottan 
vár az indulásra.

Külön ki szeretném emelni a falu saját Tojásfáját amin a 
program után, illetve közben minden lelkes résztvevő, vagy 
pusztán arra sétáló járókelő elhelyezhette saját kis készí�tett, 
vagy hozott dí�szét. A Tojásfa megtalálható a Templomtéren 
az emlékmű és a kút között. Terveink szerint ez a fa minden 
évben fel lesz dí�szí�tve erre az alkalomra, ezért ne keseredjen 
el senki, ha úgy érzi lemaradt a dí�szí�tésről, legközelebb is lesz 
rá lehetőség.

Jövőre újra várunk mindenkit szeretettel!
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Szeretethíd
Lovas Község Ö� nkormányzata csatlakozik a Református Sze-

retetszolgálat, Szeretethí�d elnevezésű programjához, melyhez 
önkéntesek jelentkezését várjuk. A Szeretethí�d olyan segí�tség-
nyújtó akció, amely mindenkit vár, legyen idős vagy fiatal. Cé-
lunk, hogy közösen tegyünk egymásért a helyi és gyülekezeti 
közösségeinkért. Mindezt vidáman, egymást megismerve és 
egymásra jobban odafigyelve tervezzük megvalósí�tani. A prog-
ram nyitott mindenki részére felekezettől függetlenül.

A május 14-én megrendezésre kerülő programon feladatul tűz-
tük ki többek között a lovaspálya emelvényének lefestését, a ját-
szótér rendbe tételét, településünk szépí�tését, virágok ültetését.

Mutassunk példát környezetünk számára!
Lovas Község Önkormányzata
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Díjazásban részesült
Lajer Lajos polgárőr
Herenden tartotta tisztújí�tó közgyűlését a Veszprém 

Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége, ahol az elnök és 
az elnökségi tagok választásán kí�vül az elismeréseket is 
átadták. A lovasi polgárőrség egyesület tagját Lajer Lajost 
is dí�jazták kiemelkedő teljesí�tményéért Szent György em-
lékplakettet vehetett át. Szí�vből gratulálunk és köszönjük 
áldozatos munkáját!

Lovasi Polgárőrség

HIRDETMÉNY BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRÓL
Alsóörs Község Ö� nkor-

mányzata értesí�ti azokat a 
szülőket, akik igénylik gyer-
mekük bölcsődei ellátását a 
2022/2023-as nevelési év-
ben, hogy a bölcsődei beíra-
tás időpontja

2022. április 25-én 
és 26-án (hétfő, kedd)  
800-1600 óra között lesz.

A beíratás helye: Napra-
forgó Óvoda és Bölcsőde Al-
sóörs Óvoda u. 2.

A bölcsőde felvételi kör-
zete: Alsóörs közigazgatási 
területe.

Bölcsődébe felvehető gye-
rekek:

 Bölcsődébe azon gyer-
mekek vehetők fel, akiknek 
szülei, nevelői, gondozói 
munkavégzésük, munka-
erő piaci részvételt elősegí�-
tő programban, képzésben 
való részvételük, betegségük 
vagy egyéb ok miatt napköz-
beni ellátásukról nem tud-
nak gondoskodni és igazolni 
tudják, hogy ők és gyerme-
kük (gyermekeik) alsóörsi 
lakhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkeznek.

Szabad kapacitás esetén 
más körzetből is vehető fel 
gyermek.

A beíratáshoz szükséges 
dokumentumok: 

– a gyermek anyakönyvi ki-
vonata

– a gyermek nevére kiállí�-
tott személyi azonosí�tó,

– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek nevére kiállí�-

tott lakcí�met igazoló hatósági 
igazolvány,

– a szülő (törvényes képvi-
selő) nevére kiállí�tott szemé-
lyi azonosí�tó és lakcí�met iga-
zoló hatósági igazolvány.

Az értesí�tést a felvételi el-
járás eredményéről az in-
tézményvezető 2022. május 
20-ig í�rásban megküldi a szü-
lőnek, illetve a törvényes kép-
viselőnek.

A szülő a döntés kézhezvé-

teltől számí�tott tizenöt napon 
belül jogorvoslati kérelemmel 
fordulhat Alsóörs község jegy-
zőjéhez. A kérelmet í�rásban, 
az óvoda vezetőjénél kell be-
nyújtani. A jegyző a másod-
fokú eljárás során a kérelmet 
elutasí�thatja, a döntést meg-
változtathatja, vagy megsem-
misí�theti, és a nevelési intéz-
ményt új döntés meghozatalá-
ra utasí�thatja. 

A beí�ratásról érdeklődni az 
alsoorsovi@gmail.com vagy a 
20/2630893 telefonszámon 
lehet.

Alsóörs, 2022. április 06.                                       
Báró Béla

jegyző
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HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
Alsóörs Község Ö� nkor-

mányzata értesí�ti azo-
kat a szülőket, akiknek 
gyermeke a harmadik 
életévét 2022. augusztus 
31-ig betölti, valamint a 
2022/2023-as nevelési év 
során /2023. augusztus 
31-ig/ betölti a 3. életévét 
(az utóbbiak előjegyzésben 
kerülnek) hogy:

A 2022/2023-as neve-
lési évre az óvodai beíra-
tás időpontja

2022. április 25-
én és 26-án (hétfő, 
kedd) 8.00-16.00 óra 
között lesz.

A beíratás helye: Nap-
raforgó Óvoda és Bölcső-
de Alsóörs Óvoda u. 2.

Az óvoda felvételi kör-
zete: Alsóörs és Lovas köz-
ség közigazgatási területe.                                                               

Ö� vodába felvehető gyer-
mekek: 

Elsősorban a körzetben 
lakóhellyel rendelkező 
gyermekek. Szabad kapa-
citás esetén más körzetből 
is vehető fel gyermek. Az 
óvoda köteles felvenni, át-
venni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda 
körzetében lakik (a továb-
biakban: kötelező felvételt 
biztosí�tó óvoda).

E� letvitelszerű ott lakás-
nak minősül, ha a gyermek 
a kötelező felvételt bizto-
sí�tó óvoda körzetében ta-
lálható ingatlant otthonául 
használja és az ilyen ingat-
lan a polgárok személyi 
adatainak és lakcí�mének 
nyilvántartásában a gyer-
mek lakóhelyeként vagy 

tartózkodási helyeként az 
óvodai beiratkozás első ha-
tárnapját megelőző három 
hónapnál régebb óta sze-
repel. 

Amennyiben ez nem tel-
jesül, vagy azok ellenére 
bármely körülmény alap-
ján arra lehet következ-
tetni, hogy a gyermek a 
nyilvántartásban szereplő 
lakhelyén vagy tartózko-
dási helyén nem életvitel-
szerűen lakik, úgy az óvo-
davezető jogosult felszólí�-
tani az óvodába jelentkező 
gyermek szülőjét, hogy az 
életvitelszerű körzetben 
lakás tényét akként igazol-
ja, hogy a felszólí�tás kéz-
hez vételétől számí�tott 15 
napon belül bemutatja a 
területileg illetékes védő-
nőtől származó, a védőnői 
ellátás igénybevételét iga-
zoló nyilatkozatot.

A köznevelési törvény 
alapján lehetőség van a két 
és fél éves gyermek felvé-
telére is abban az esetben, 
ha minden, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel 
rendelkező három éves és 
annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme 
teljesí�thető.

A beí�ratáshoz szükséges 
dokumentumok: 

–  a gyermek anyakönyvi 
kivonata

–  a gyermek nevére kiál-
lí�tott személyi azonosí�-
tó,

–  a gyermek TAJ kártyája
–  a gyermek nevére kiál-

lí�tott lakcí�met igazoló 
hatósági igazolvány,

–  a szülő (törvényes kép-
viselő) nevére kiállí�tott 
személyi azonosí�tó és 

lakcí�met igazoló ható-
sági igazolvány.

Az értesí�tést a felvételi 
eljárás eredményéről az in-
tézményvezető 2022. má-
jus 20-ig í�rásban megküldi 
a szülőnek, illetve a törvé-
nyes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhez-
vételtől számí�tott tizenöt 
napon belül jogorvosla-
ti kérelemmel fordulhat 
Alsóörs község jegyzőjé-
hez. A kérelmet í�rásban, 
az intézmény vezetőjénél 
kell benyújtani. A jegyző a 
másodfokú eljárás során a 
kérelmet elutasí�thatja, a 
döntést megváltoztathatja, 
vagy megsemmisí�theti, és 
a nevelési intézményt új 
döntés meghozatalára uta-
sí�thatja. 

A nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2015. szeptember 
1-jétől hatályba lépő ren-
delkezése szerint a gyer-
meknek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt 
vennie. 

Az a szülő vagy törvé-
nyes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló óvodai nevelés-
ben való részvételre köte-
lezett gyermekét kellő idő-
ben az óvodába nem í�ratja 
be, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és 
a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247. § 

a) pontja alapján szabály-
sértést követ el.

Külföldön történő óvo-
dakötelezettség teljesí-
tés

A napi négy órában 
óvodai nevelésre kötele-
zett gyermek szülője, ha 
a gyermeke az óvodakö-
telezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról 
a beiratkozás idejének 
– jogszabályban elő-
írt- utolsó határnapját 
(2022. május 20.) követő 
tizenöt napon belül, azaz 
2022. június 4-ig írásban 
értesíteni az Oktatási Hi-
vatalt. Erről előzetesen 
köteles értesíteni az óvo-
davezetőt is.

 
Óvodába járás alóli fel-

mentés

A szülő – tárgyév május 
25. napjáig benyújtott- 
kérelme alapján a gyer-
mek jogos érdekét szem 
előtt tartva, annak az év-
nek az augusztus 31. nap-
jáig, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betöl-
ti, a megyei kormányhiva-
tal általános illetékesség-
gel eljáró járási hivatala 
felmentheti az óvodai fog-
lalkozáson való részvétel 
alól, ha a gyermek csalá-
di körülményei, sajátos 
helyzete indokolja.

A beí�ratásról egyéb in-
formáció az alsoorsovi@
gmail.com, illetve a 
20/263-0893 telefonszá-
mon kérhető.

Alsóörs, 2022. április 06.                                       
Báró Béla 

jegyző
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MEGHÍVÓ!!!
„Nem esett az eső, amikor Noé a bárkát

építette.” (Howard Ruff)

Korunk nagy kihívása a klímaváltozás. A közelgő
„Föld napja” jó alkalmat kínál rá, hogy

beszéljünk a témáról!

FÖLD NAPJA PROGRAM -   2022.04.30.Szombat

Lovas, Faluház (Fő utca 8.)

16 órától   INTERAKTÍV KALANDJÁTÉK

17 órától   KOCSMAKVÍZ TÍPUSÚ KVÍZEST

A programokra családokat és baráti társaságokat várunk.

A játék 

 témája a környezetvédelem, és nem kell hozzá más, csak egy kis kíváncsiság, 
versenyszellem és egy okostelefon,

 célja a szórakoztatáson túl, hogy játékosok hasznos ismereteket szerezzenek,

 a résztvevőket a célba érkezéskor jutalom várja majd. 

A játékba egy e-mail cím megadásával lehet majd a helyszínen regisztrálni. A kalandban 
egyedül vagy csapatban is részt lehet venni. A játék során mindvégig QR kódok fogják 
irányítani a játékosokat. A QR kódok mögött információk, feladványok és utasítások lesznek 
elhelyezve. A játékosoknak ezeket kell követniük, míg célba nem érnek.

A játékosok, ha szükségük van rá, akkor használhatják a Faluház Wi-Fi hálózatát.

A kvíz témája a klímaváltozás és a környezetvédelem. Regisztrálni a helyszínen lehet majd 3-
6 fős csapatokkal. A kvíz nyereménye egy családi belépő a veszprémi állatkertbe. 

A kvíz három blokkból áll. A regisztráció alatt és a blokkok közti szünetben itallal és 
harapnivalóval várjuk a résztvevőket.

A programok ingyenesek, de az Egyesület az adományokat örömmel fogadja.

A „Lovasi esték” sorozatnak köszönhetően sokunknak alkalma volt meghallgatni Stumpf-Bíró 
Balázs jövőkutató előadását. Balázs az előadáson beszélt arról is, hogy mennyire fontos a 
jövő generációjának a felkészítése az előttünk álló változásokra. A szembenézés és az őszinte
kommunikáció rettentően fontos. Fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyermekeikkel a rájuk 
váró kihívásokról. Fontos, hogy támogassuk őket ebben a szűkebb és a tágabb 
közösségükben. A közelgő „Föld napja” jó alkalmat kínál erre. Ragadjuk meg!!!

Lovas Jövőjéért Egyesület


