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Örömmel alkotni,
örömmel dolgozni

Kedves lovasiak, úgy gon-
doltam, hogy egy kicsit sze-
mélyesebb formában í�rom 
meg a mostani cikket, szá-
mot adva az elmúlt hónapok 
történéseiről, hiszen alpol-
gármesteri megbí�zatásom a 
közelgő időközi választáso-
kig szól. 9 hónapja vettem 
át a polgármesteri teendő-
ket, és gyakorlatilag szinte 
működésképtelen hivatalt 
örököltem. Aljegyző nélkül, 
távozó pénzügyes munka-
társsal, főépí�tésszel. Hála Is-
tennek, sikerült kiváló kollé-
gákat találni, és Alsóörs Ö� n-
kormányzata segí�tségével 
(különösen jegyzői és pénz-
ügyi feladatok tekintetében) 
az átmeneti időszakot jól 
menedzseltük. Mára Lo-
vas Község Ö� nkormányzata 
nem csak működik, hanem 
új lendületet kapott, példa-
képpen története során leg-
nagyobb összegű támogatá-
sát nyerte el a Magyar Falu 
Program keretén belül. Az 
új munkatársak felvételénél 
a fő üzenetem az volt, hogy 
legyen egy jó hangulatú csa-
pat, mely segí�ti és támogatja 
egymást. Csak akkor van ér-
telme bejönni dolgozni, ha jó 
kedvvel, örömmel tudjuk vé-
gezni a munkát, egymást se-
gí�tve, együttműködve. Hétfő 
reggelenként megbeszélést 
tartunk, melynek nem a szá-
monkérés a célja, hanem az, 
hogy megbeszéljük közösen 
az előttünk álló feladatokat, 

kinek hol van szüksége se-
gí�tségre. Azt gondolom, ha 
van némi érdemem a rövid 
idő elért sikerekben, akkor 
az, hogy a jó együttműkö-
dést és jó hangulatot sikerült 
megvalósí�tani. 

FALUKERT

A jó együttműködés nem 
csak a munkatársakra vo-
natkozik, hanem a falu 
egész közösségével kell 
ápolni a jó kapcsolatot. Az 
önkormányzat minden jó 
szándékú kezdeményezést 
igyekszik a rendelkezésére 
álló eszközeivel támogat-
ni. Ezért nagyon örültem 
a Lovasi Kertészeti Közös-
ség megalakulásának, mert 
olyan kezdeményezésről 
van szó, melynek kiemelke-
dő fontossága lehet a jövő-
ben, amikor az élelmiszer 
és energiaárak az egekbe 
szöknek, és újra fontossá 
válhat a részben önellátó 
gazdálkodás. Nosztalgiá-
val gondoltam a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem 
Biotangazdaságában 15-20 
évvel ezelőtt eltöltött időre, 
ahol önkéntesként segéd-
keztem és próbáltam ellesni 
a biogazdálkodás fortélyait. 
Fél év alatt ez nem igazán 
sikerült, de életre szóló em-
lék maradt a Matthew Ha-
yes által vezetett biokert. 
Matthew a komposztálás és 

a közösség által támogatott 
gazdálkodás (Community 
Supported Agriculture - 
CSA) szakértője, előadója 
volt az egyetemen, és pályá-
zati támogatással sikerült 
néhány enyhén értelmi fo-
gyatékos fiatal felnőttnek is 
munkát biztosí�tani a gazda-
ságban. Vidám csapat vol-
tunk, az biztos, és sok szem-
pontból is felemelő volt 
az ott végzett munka. De 
nem csak a Gödöllői Egye-
tem, hanem országszerte 
számos iskola, intézmény, 
közösség működtet minta-
kertet, és most itt helyben 
is életre kelhet egy ilyen 
érték. A Lovasi Kertészeti 
Közösség alapí�tó-létrehozó 
tagjai és az önkormányza-
ti képviselők egy találkozó 
keretében beszélgettek egy 
falukert létrehozásának le-
hetőségéről, számba véve 
a lehetséges helyeket, ke-
reteket. Felmerült a közté-
ri faültetés folytatása is, a 
régi hagyományoknak meg-
felelően gyümölcsfákkal, 
melyek amellett, hogy szé-
pen mutatnak, teremnek is 
majd. Természetesen ezek 
az elképzelések egy sok-sok 
éves együttműködés kere-
tében valósí�thatók meg, de 
ha elkezdjük és támogatjuk, 
akkor a kezdeti lelkesedés 
fennmaradhat és lassan lét-
rejöhet egy élő kert és egy 
élő közösség az egész falu 
javára. E� s nem csak egy fa-

lukert, hanem a helyi kert-
gazdálkodás tudásbázisa is 
létrejöhet egyben, ahová a 
lakosok fordulhatnak ins-
pirációért és tanácsért egy-
aránt.

„Lovasi emberek - itt élnek 
közöttünk” – új beszélgetős 
programsorozat szervezése

Lovas község hagyomá-
nyosan figyelmet szentelt a 
kultúra és művészet ápolá-
sára is kis falunk rendelke-
zésre álló lehetőségei kö-
zött. Ennek egyik megnyil-
vánulása a „Lovasi Esték” 
programsorozat, melynek 
keretén belül művészeti, tu-
dományos vagy éppen sport 
területén végeztt tevékeny-
ségükkel példát mutató em-
berek kerültek meghí�vásra 
előadás tartására. Idén is 
szí�nvonalas előadásokat 
hallgathatunk meghí�vott 
előadók tolmácsolásában.

De itt helyben, közöttünk 
is élnek olyan emberek, akik 
egy adott területen szintén 
felmutattak valamilyen kü-
lönleges értéket, vagy kima-
gasló eredményt értek el, 
vagy figyelemre méltó alko-
tó- vagy egyéb tevékenysé-
get folytatnak. A közöttünk 
élő alkotók, példaképek te-
vekénységének bemutatásá-
ra szeretnénk egy új prog-
ramsorozatot elindí�tani, a 
helyi emberek megbecsülé-
se, a helyi értékek felmutatá-
sa céljából.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A programsorozat az őszi 

évadban, kb. havi rend-
szerességgel jelentkezne a 
tervek szerint. Első körben 
Bogyai Frigyes solymász, 
Maczky László fotóművész 
és Fenyvesi Öttó költő meg-
hí�vását vettük tervbe, és 
szí�vesen folytatnánk a kört. 
A fent emlí�tett személyeket 
személyesen megkerestem, 
és örömmel vállalták a fel-
kérést. A programsorozat a 
Lovasi Könyvtár szervezésé-
ben valósul meg, de a benne 
rejlő érték és a közösség ösz-
szetartó erejének erősí�tése 
miatt az önkormányzat és 
a képviselőtestület teljes 
figyelmét és támogatását 
élvezi ez a program is. Az 
egyes előadásokat az egyes 
előadók tevékenységéhez 
lehetne igazí�tani és egyedivé 
tenni, pl. bemutatóval, film-
vetí�téssel, kiállí�tással, vers-
mondással, irodalmi esttel 
kiegészí�tve. Minden egyes 
programhoz tea és / vagy 
aprósütemény kí�nálásával 
teremtenénk meg az ottho-
nos és baráti hangulatot. A 
fő cél az, hogy az emberek 
összejöjjenek, lássanak, 
meghallgassanak valami ér-
tékeset és jót beszélgesse-
nek. I�gy olyan élő közösség 
alakulhat ki, melynek tagjai 
kezdik megismerni és meg-
becsülni egymást.

Egyéb közösségi projek-
tek: E� rtékőr program kiál-
lí�tás, Savanyú Kút helyreál-
lí�tás, Örszágház látogatás, 
adománygyűjtés és társadal-
mi munka

Szerencsére annyi jó kez-

deményezés van, hogy nincs 
hely mindegyik részletes 
kifejtésére. A taliándörögdi 
KÖ� SZI (Közép-Dunántúli 
Szervezet az Ifjúságért) szer-
vezésében balatoncsicsói és 
lovasi gyerekek részvételé-
vel egy olyan program zaj-
lott, melyben a fiatalok játé-
kos formában tanulgatták a 
helyi értékek feltárását, do-
kumentálását, a videó és in-
terjú készí�tés fortélyait. I�gy 
tulajdonképpen a helyi érté-
kek tisztelete és megbecsü-
lése beleivódik a következő 
generáció tagjaiba, biztosí�t-
va az értékek továbbadását. 
A közös munkáról és a 2 falu 
értékeiről szóló kiállí�tás, a 
fiatalok által készí�tett képek 
és videó bemutatása 2022. 
május 27.-én pénteken lesz a 
faluházban, melyre szeretet-
tel várunk mindenkit!

A Savanyú-kút helyreál-
lí�tási munkálatai is tovább 
folynak, erről külön cikkben 
számol be ebben a lapszám-
ban Sárdi Máté falugondnok. 
Máté vezetésével folynak a 
Millennium Park családba-
rát fejlesztésének munká-
latai is, melynek keretében 
sütögető-bográcsozó helye-
ket alakí�tunk ki padokkal, 
asztalokkal, eszköztárolóval. 
Reményeink szerint a falu 
lakosai nyáron már haszná-
latba tudják venni ezeket is!

A képviselő-testület ja-
vaslatára és annak teljes 
támogatásával valósul meg 
az önkormányzat szervezé-
sében az Országház látoga-
tás, melynek koordinációját 
Pintér Kornél képviselő úr 
vállalta fel. Ez egy kivételes 

lehetőség, mivel Dr. Kontrát 
Károly országgyűlési kép-
viselő úr VIP vendégeként 
nem kell egyéni belépő dí�jat 
fizetni, és idegenvezetésben 
is részesülünk. Konferenciák 
szervezőjeként és résztvevő-
jeként már többször jártam 
az Országházban és sze-
rintem életre szóló élmény 
nyújt. A program kiegészül 
a világörökség részének szá-
mí�tó Budai Vár látogatásá-
val. Szeretettel várjuk a falu 
lakosait a kirándulásra! 

Szintén képviselő-testüle-
ti kezdeményezésre elindul 
a temetői kőkereszt res-
taurálására irányuló ado-
mánygyűjtés, mely a Lovas 
Jövőjéért Egyesület közre-
működésével valósul meg. 
Kérjük a falu lakosait, hogy 
adományaikkal segí�tsék ezt 
a nemes kezdeményezést!

Nagy sikerrel zajlott az 
újabb társadalmi munka a 
Református Egyház Szere-
tethí�d projektje és az ön-
kormányzat közös szerve-
zésében, melynek keretében 
a falu szépí�tését szí�vükön 
viselő lovasi embereknek 
köszönhetően köztéri virág-
ültetés és egyes közterek 
rendbetétele valósult meg. 
Köszönjük mindenkinek, aki 
részt vett ezekben a mun-
kákban!

„Ú� gy betoltuk a szekeret, 
hogy most futunk utána”

A közösség épí�tése a leg-
fontosabb, de mellette foly-
nak egyéb fontos és szüksé-
ges munkák is. Megindult a 
faluház felújí�tása, első kör-
ben a már régóta szükséges 
kazáncsere és a légkondici-

onáló berendezések telepí�-
tése történt meg, és nyáron 
folytatódnak a munkálatok 
az egész házban. Kií�rásra ke-
rült Bartók Béla út felújí�tá-
sára és az Eötvös Károly utca 
útépí�tésére, illetve külön az 
Eötvös Károly utca közvilá-
gí�tásának kialakí�tására, va-
lamint a nyugdí�jasklub és a 
könyvtár felújí�tására vonat-
kozó három beszerzési eljá-
rás is, í�gy nyáron megindul-
hatnak ezek a munkálatok 
is. A könyvtár és a pénzügy 
2 pályázat beszámolóját ké-
szí�tik el ebben a hónapban, a 
Belügyminisztérium megke-
resésére 2 korábbi pályázat 
ellenőrzése is zajlik. Mint 
látható, nem unatkozunk az 
önkormányzatnál, nagy len-
dülettel zajlik a munka a falu 
épí�tése, szépí�tése, fejleszté-
se érdekében. A képviselő-
testületi ülésen is megfogal-
mazódott, hogy úgy betoltuk 
a szekeret, hogy most futunk 
utána! Ezért a lovasi lako-
soktól kérünk türelmet és 
megértést, mert ennek a sok 
jó projektnek és elképzelés-
nek a megvalósí�tása még sok 
időt és energiát vesz igény-
be. Minden jó ötletet nem is 
tudunk megvalósí�tani, mert 
korlátosak a kapacitásaink, 
de mint látható, igyekszünk 
és reményeink szerint ennek 
a sok munkának meglesz a 
gyümölcse az egész falu ja-
vára! Ha bizalmat kapunk, 
folytatjuk a megkezdett 
munkát.

Tisztelettel:
Fazekas Gábor

alpolgármester

Adománygyűjtés a Kőkereszt visszaállításáért
Lovas Község Ö� nkormányzata elhatározta a lovasi régi tez-

metőben évtizedekkel ezelőtt ledőlt, vagy ledöntött régi kőt-
kereszt hiányzó elemének pótlását és restaurálását követően 
az újtemetőben történő felállí�tását. A beszerzett árajánlat 
alapján - a munkálatok egy részének önkormányzati, illetve 
önkéntes munkában történő elvégzésével - 850.000,- forintő-
ba kerül a tervek megvalósí�tása.

Többen jelezték, hogy ezt a rendkí�vül nemes ügyet pénze-

ügyileg szeretnék támogatni, ezért közösségi gyűjtést szeré-
vezünk. A beérkezett adományokat az Ö� nkormányzat termé-
szetesen kiegészí�ti a kivitelezés teljes összegére. A törvényi 
szabályozások miatt az Ö� nkormányzat sajnos nem tud köz-
vetlenül ilyen magán adományokat fogadni, ezért a közösségi 
gyűjtés lebonyolí�tásában – céljainkkal azonosulva – a Lovas 
Jövőjéért Egyesület áll szí�ves segí�tségünkre, mely segí�tséget 
nagyon köszönünk.
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A támogatások átutalásához szükséges adatok:
A kedvezményezett neve: Lovas Jövőjéért Egyesület
Számlaszám: 10401220-50515753-55781009
A közleményben fontos feltüntetni: „Kőkereszt visszaállí�-

tása”
Folyamatosan várjuk a pénzügyi támogatásokat, hogy az 

idei Halottak Napján már új helyén állhasson a régi kőke-
reszt, melynek környezetében az elmúlt csaknem 200 évben 
békében egymás mellett nyugodtak római katolikus, refor,-
mátus és evangélikus lovasi őseink.

Az adománygyűjtés állásáról a helyi információs csatornákon 
keresztül rendszeres tájékoztatást kí�vánunk adni. Bármilyen 
egyéb kérdésben Pintér Kornél szervező tud felvilágosí�tást adni 
elérhetőségein: 70/256-5324, pinterkornel@externet.hu. 

Lovas Község Önkormányzata

Jelentkezés budapesti kirándulásra

Parlamenti látogatás, Budai Vár
Lovas Község Ö� nkormányzata - ha-

gyományteremtő szándékkal - közös 
budapesti kirándulást szervez, melyre 
állandó lovasi lakcí�mmel rendelkező 
helyi lakosok jelentkezését várjuk. A 
kiránduláson a részvétel dí�jmentes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Az egész napos étkezéséről minden-
ki önellátóan gondoskodik. A csoport 
létszáma az előzetesen megrendelt 
különjáratú autóbusz férőhelyeihez is 
alkalmazkodva 49 fő, az utasnévsort a 
jelentkezés sorrendjében állí�tjuk össze. 
E� ppen ezért - bármilyen okból bekövet-
kező - visszalépés az út előtt 24 órával 
lehetséges, hogy legyen idő az esetle-
ges várólistán lévők értesí�tésére.

A kirándulás időpontja:
2022. június 11. (szombat)

A kirándulás programja:
7.00 -7.15 óra: Gyülekező a Templom 

téren, felszállás az autóbuszra
7.15 óra: Indulás Budapestre (útköz-

ben oda és vissza is egészségügyi szüne-
tet tartunk)

10.15 óra: E� rkezés az Örszágház 
Látogatóközpontjába.

10.30 óra: Biztonsági ellenőrzés és 
beléptetés az Örszágház épületébe, ahol 
csoportunk számára idegenvezető áll 
rendelkezésünkre.

Fontos információk: Az Országház 
épületébe kizárólag előzetes bizton-
sági átvizsgálás után lehet belépni, 
nagyobb méretű táskák és csomagok 
nem hozhatók be. Belépéskor kizáró-
lag legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú tör -
hetetlen műanyag palackban hozha-

tó be szí�ntelen üdí�tőital. Az illemhely 
használatára a Látogatóközpont külső, 
nyilvános mosdójában van lehetőség. A 
parlamenti látogatás után megtekintjük 
az Örszággyűlési Múzeum interaktí�v 
tárlatát is.

Az Országházból történő kiléptetés 
után (kb. 12.30 órától) szabadprogram 
lesz. Ennek időtartamában  választás 
szerint megtekinthető a csodálatosan fel-
újí�tott Kossuth tér, az 1945 után lerom-
bolt és újra felállí�tott Nemzeti Vértanúk 
Emlékműve, Gróf Tisza István mártí�r 
miniszterelnök emlékműve, valamint a 
2020-ban felavatott Nemzeti Ö� sszetar-
tozás Emlékhelye, ahol az egykori Nagy-
Magyarország minden településének, 
í�gy a mi szeretett Lovas községünknek is 
külön gránit téglája van. Ezen időszakban 
lehet étkezni is, a Kossuth tér közelében 
több élelmiszerüzlet, bisztró található.

A szabadprogram végén felmegyünk 
a szintén gyönyörűen megújuló Budai 
Várba, a tervek szerint a Mátyás temp-
lom alatti lépcsőknél szállunk le a busz-
ról és ott is szállunk vissza. Itt egyénileg 

megváltott belépőjegyekkel megtekint-
hető a Mátyás-templom, a Halászbástya, 
vagy szabadon a Budai Vár számos meg-
újult, vagy a semmiből újjáépí�tett neve-
zetessége. Hazaérkezés Lovasra 18.00 
óra körül.

Jó utazást és feledhetetlen közös él-
ményeket kí�vánunk!

Jelentkezés 2022.június 4-ig: Magócsi 
Andrea könyvtáros, közművelődési 
munkatárs 20/971-0749, konyvtar@lo-
vas.hu, Pintér Kornél szervező 70/256-
5324, pinterkornel@externet.hu. Az 
úttal kapcsolatos egyéb más kérdésekre 
Pintér Kornél szervező  ad választ elér -
hetőségein.

Lovas Község Önkormányzata
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A testületi ülésről jelentjük…
Lovas Község Ö� nkor-

mányzat Képviselő-testü-
lete 2022. május hónapban 
egy alkalommal ülésezett. A 
május 25-én 08:30 órai kez-
dettel megtartott testületi 
ülésen sor került a 2021. évi 
költségvetési rendelet mó-
dosí�tására, valamint a 2021. 
évi költségvetés végrehajtá-
sáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására. A ci-
vil szervezetek támogatá-
sáról szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően a 
tavalyi évben támogatásban 
részesült civil szervezetek a 
támogatás jogszerű felhasz-
nálásáról szóló elszámolásu-
kat az Ö� nkormányzat részé-
re megküldték, a jogszabályi 

határidőt megelőzően tá-
mogatási kérelmet benyújtó 
szervezetek 2022. évben is 
támogatásban részesültek.

Május hónapban részben 
az elnyert pályázati összegek 
felhasználása céljából, rész-
ben saját forrásból megvaló-
sí�tandó beruházás kapcsán 
négy (4) beszerzési eljárás 
zárult le eredményesen, 
melynek eredményeképpen 
megkezdődhet a Magyar 
Falu Program keretében el-
nyert pályázati összegekből 
tervezett fejlesztések meg-
valósí�tása: az Eötvös Károly 
valamint a Bartók Béla utca 
felújí�tása, mobilszí�npad be-
szerzése, valamint saját for-
rásból az Eötvös Károly utca 

közvilágí�tásának kiépí�tése, 
és Lovas Teleház és Könyv-
tár, valamint Nyugdí�jas Klub 
helyiségeinek felújí�tása is, 
melyre az Ö� nkormányzat 
2022. évi költségvetésében 
megfelelő összeget különí�-
tett el.

A Kirendeltség épületében 
a munka és az ügyfélfoga-
dás továbbra is zavartalan, 
annak ellenére, hogy május 
hónapban megkezdődtek a 
Faluház felújí�tásának kivi-
telezési munkálatai. A min-
dennapi igazgatási felada-
tok mellett a 2022. június 
26. napjára kitűzött időközi 
önkormányzati választások 
előkészí�tése újabb felada-
tok elé állí�totta az Alsóörsi 

Közös Ö� nkormányzati Hi-
vatal Lovasi Kirendeltségé-
nek dolgozóit, akik mindent 
megtesznek annak érdeké-
ben, hogy a felújí�tási munká-
latok, a beszerzési eljárások, 
valamint a választás kapcsán 
megnövekedett munkateher 
ellenére ügyfélfogadási idő-
ben továbbra is a Tisztelt 
Lakosság rendelkezésére 
álljanak.

Tisztelettel:

Buschné
dr. Csomai Gabriella

aljegyző
Alsóörsi Közös

Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége

Pünkösd ünnepe
„Amikor beteltek pünkösdnek napjai, az apostolok 

mind együtt voltak ugyanazon a helyen; zaj támadt hir-
telen az égből, mint a heves szélvész… és beteltek Szent-
lélekkel” Olvassuk az (APCSEL 2,1-11.). Krisztus tehát 
teljesítette ígéretét: Kérni fogom az Atyát; és más vigasz-
talót küld Nektek” 

A Szentlélek elküldése 
teljesí�ti ki a Húsvét ünne-
pét, mert Húsvét hatásai 
csak Pünkösd után a Szent-
lélek által kezdhettek ér-
vényesülni. A Szentlélek a 
harmadik Isteni személy, 
az Atyát és Fiút összekö-
tő személyesült Szeretet. 
Az isteni végrehajtó, meg-
valósí�tó erő különleges 
hordozója. A Szentlelket 

nevezzük a hét ajándék 
Istenének is. Nekünk, ma 
élő keresztényeknek is Ö�  
adja az erőt, hogy Krisztus 
követő, keresztény embe-
rek lehessünk, éppen ezért 
nem lehet elhanyagolni a 
Szentlélek működését az 
Egyházban. Sajnos észre 
lehet venni azt, hogy az 
Atya teremtő erejét, a Fiú 
megváltó kegyelmét még 

csak elismeri, de a Har-
madik Isteni Személyről, 
mintha megfeledkeznének 
az emberek, pedig minden, 
a teremtés és megváltás az 
Ö�  kiáradó kegyelme által 
történik.

Dr. Paskai László volt 
veszprémi püspök azzal 
kezdte meg papi püspö-
ki szolgálatát, hogy mint 
minden pap Ö�  is jelmon-
datot választott magának. 
Az Ö�  jelmondata í�gy szólt: 
„In virtute Spiritus”, azaz a 
„Lélek erejében”. Nekünk 
is keresztény életünket, 
c s e l e k e d e t e i n k e t , 
beszédeinket a „Lélek ere-

jében” kell megtennünk. 
Igaz szí�vvel és lélekkel 
énekeljük a szép pünkösdi 
énekeinket, kérve „Szállj 
szí�vünkbe nagy Isten, lélek 
adó Lélek…”

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

v. Ajtós József László
c. prépost,

kerületi espereses,
plébános
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Tisztelt Lakosság!
Az időközi választások és helyi népszavazások megren-

dezhetőségéről szóló 103/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. 
§ (2)-(3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat vagy a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának 
2020. november 6. és 2022. április 9-e között történő kimon-
dása esetén e döntés hatálya 2022. április 10-én áll be, 2022. 
április 10-től időközi választás kitűzhető, a ki nem tűzött és 
az elmaradt választást 15 napon belül ki kell tűzni. Ennek 
megfelelően Lovas község helyi választási bizottsága 1/2022. 
(IV. 11.) HVB határozatával az önkormányzati képviselők és 
polgármester időközi választásának időpontját 2022. június 
26. (vasárnap) napjára tűzte ki.

Lovas községben az országgyűlési képviselők országos 
választásához hasonlóan az időközi választás alkalmával la-
kosságszám alapján ismét egy szavazókör kerül kialakí�tásra, 
Lovas község Faluház épületében. Azt a választópolgárt, aki 
legkésőbb 2022. április 20-án a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2022. május 6. napjáig 
értesí�tő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegy-
zékbe 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 jelöltként 
indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt 
mennyiségű ajánlóí�vet. A Helyi Választási Iroda vezetője által 
lakosságszám alapján meghatározott, megfelelő mennyiségű 
ajánlást összegyűjtő polgármester- illetve képviselőjelöltet 
legkésőbb 2022. május 23. napján kell bejelenteni.

Mozgóurna iránti kérelmet 2022. június 22. (amennyiben 
elektronikus azonosí�tás nélkül elektronikus úton vagy pos-
tai úton), illetve 2022. június 24. napjáig (személyesen vagy 
elektronikus azonosí�tással elektronikus úton) a Helyi Válasz-
tási Irodánál, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással 

nem rendelkező személy általi kézbesí�téssel a szavazás nap-
ján, azaz 2022. június 26-án 12:00 óráig az illetékes szavazat-
számláló bizottságnál lehet benyújtani.

A szavazóhelyiségben szavazni 2022. június 26. napján reg-
gel 06:00 órától 19:00 óráig lehet. Érvényesen legfeljebb 1 
fő polgármesterjelöltre és legfeljebb 4 fő képviselőjelöltre 
lehet szavazni.

Általános tudnivalók:
1.  E� rvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal í�rt 

két, egymást metsző vonallal lehet. (X, +)
2.  A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának 

időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat 
más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga 
gyakorlásában.

3.  Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit tes-
ti fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazás-
ban, általa választott segí�tő - ennek hiányában a szava-
zatszámláló bizottság két tagjának együttes - segí�tségét 
igénybe veheti.

4.  A választópolgár - valamint segí�tője - a választójoga gya-
korlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyi-
ségben.

5.  A szavazatszámláló bizottság visszautasí�tja azt a válasz-
tópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcí�mét 
vagy személyi azonosí�tóját igazolni.

6.  A 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavaz-
hatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást 
lezárja.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a szavazásra érvényes 
személyazonosí�tó okmányaikat (személyi igazolvány, lakcí�m-
kártya) hozzák magukkal.

Tisztelettel:
Buschné dr. Csomai Gabriella

aljegyző
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége

Hogy áll a savanyúvízforrás helyzete – 3. rész!
Biztató dolgokról tudok 

beszámolni a forrással kap-
csolatban, folyamatosan 
heti szinten dolgozunk a 
forráson vagy a forrás köz-
vetlen környezetén, még ha 
ez nem is olyan látványos 
munkafolyamat, mint az ed-
digiek. 

Többször szivattyúztuk a 
kútból a vizet és többször fer-
tőtlení�tettük a kút belsejét. Ezt 
azért fontos megcsinálni, mert 
régóta nem működött megfe-
lelően a forrás és körülötte a 
pangó ví�ztől vagy a lebomló 
falevelek miatt, ami esetlege-
sen belekerülhetett a talajba 
és onnan a forrás járataiba, azt 
most bele tudja hozni a forrás-
járatokon keresztül a talajví�z a 
kútba. A legutóbbi beszámo-
lóm óta már történt ví�zkémiai 

bevizsgálás két alkalommal is 
laboratórium által. Azért csi-
náltattunk két vizsgálatot egy 
hónapos különbséggel, mert 
kí�váncsiak voltunk, hogy mit 
változik a ví�z minősége, és ha 
változik, akkor milyen irányba 
és mekkora eltéréseket mutat 
az előző vizsgálathoz képest. 
Kijelenthetem, hogy a ví�zké-
miai bevizsgálás során min-
den paraméter határértéken 
belül van vagy nem mutatható 
ki a forrásví�zben. Ez minden-
képpen pozití�v löketet ad arra, 
hogy tovább folytassuk a kút 
körüli munkáinkat. Természe-
tesen ettől még nem javaslom 
a ví�z fogyasztását, ahhoz to-
vábbi vizsgálatokra és enge-
délyekre van szükség. Ez akár 
több hónapig is eltarthat. Most 
a kút kialakí�tásán dolgozunk, 

hogy milyen végleges formát 
öltsön maga a kút és a kifolyó 
területe. A kút körüli övárkot 
is meg kell szüntetnünk, hogy 
kizárjuk az árokba összegyű-
lő csapadékvizet, ami esetle-
gesen leszivároghat a talajba 
és hosszú távon ví�zminőségi 
problémát eredményezhet. 

A kút körüli fák helyzetét 
is át kell tekintenünk, mivel 
közülük kettő már elkorhadt, 
melyek rothadó gyökerei szin-
tén szennyezhetik a forrást. 
A kút fölé szükséges lesz egy 
tetőt épí�teni, ami védi a csapa-
dékví�ztől. Májusban a Napló 
megyei újságban olvashattuk, 
hogy a balatonfüredi forrá-
soknál csökkent a ví�zhozam, 
ami miatt a ví�z minősége is 
valamelyest romlott. Nálunk 
a februári helyreállí�tás óta 

folyamatosan nő a ví�zhozam 
a kútban, májusra olyannyira 
megnőtt, hogy egy további fél 
kútgyűrűt rá kell helyezni a 
kútra, mert a belső ví�zszint el-
kerülte a kifolyócső szintjét és 
a jelenlegi kútgyűrű tetejénél 
tart. E� rdekességképpen 
megmértük a forrás ví�zhoza- 
mát, ami jelenleg 10,5 liter/
perc. Ez nem hivatalos adat, a 
mérést magunknak készí�tet-
tük és havonta ismételni fog-
juk. Ismét köszönetemet kell 
kifejeznem Balogh Csabinak, 
Gránási Jánosnak és Simon 
Róbertnek, akik a szabadide-
jükből áldoznak azért, hogy 
Lovas természeti kincsét visz-
szaállí�tsuk a méltó állapotába.

Sárdi Máté
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„Nem tudnék embert úgy szeretni,
mint az Istent”

Interjú Gergácz Szabolccsal, aki papnak készül 
– Vallásos családból 

származol, kisgyerekként 
minden héten ministráltál. 
Kinek, illetve minek a hatá-
sára lett számodra fontos a 
hit?

– Igen, vallásos családból 
származom. Nagyszüleim 
hiteles képet tudtak adni ne-
kem arról, hogy milyen egy 
jó katolikus. Három hitokta-
tóm volt eddig, és mind hár-
mójuknak sokat köszönhe-
tek. Ö� k Mátrai Zsanett, Kris-
tály Katalin és Bartos Gábor. 
Az, ahogyan megszólí�tott az 
Isten teljesen abszurd, mert 
egy feszületen meg akadt a 
szemem. Akkor azt érzetem, 
hogy egyszer mindennek 
vége lesz, és nem élhetek az 
Isten nélkül, mert itt a föl-
dön 70 év nem versenghet 
az örök boldogsággal. 

– Amikor én Lovason dol-
goztam, akkor már mond-
tad, hogy pap szeretnél 
lenni. Miért gondoltad ezt 
így akkor?

– Szimplán azért, mert en-
gem már akkor sem érdekel-
tek a nemi dolgok. Egyszerű-
en már akkor úgy éreztem 
és most is í�gy érzem, hogy 
én nem tudnék embert úgy 
szeretni, mint az Istent. E� n 
egyszerűen szerelmes va-
gyok az Istenben.

– Aztán jött egy időszak 
az életedben, amikor „el-
fordultál Istentől”. Mindez 
minek volt köszönhető? Mi-
lyen életet éltél ekkor?

– Nem mondanám, hogy 
elfordultam az Istentől. De 
valóban volt két év amikor, 
nem szerettem volna pap 
lenni. Ez körülbelül 11-13 
éves koromig. Akkor is jár-
tam templomba, imádkoz-
tam, de talán a fiatalság 
hevében megfeledkeztem a 

mulandóságromról.
– Nehány évvel ezelőtt vi-

szont ismét „egymásra ta-
láltatok” Istennel. Mindezt 
hogyan kell elképzelni?

– Az, hogy í�gy megerősö-
dött a kapcsolatom Isten-
nel, pusztán a bizonyí�ték 
Isten létezésére. Bizonyí�tja 
a létezését az, hogy ilyen 
csodálatos módon meg tud 
szólí�tani embereket, mint 
ahogyan azt már mondtam. 
Szent A� goston azt mondta 
„Ne feledjétek, mindenetek 
meg van, hogy lássátok az 
Istent!”.

– Pár hónappal ezelőtt 
interjút adtál egy televízi-
óban, melyben elmondtad, 
hogy pap szeretnél lenni. 
Ez már végső döntés, ha 
igen, miért választod ezt 
a hivatást? Szüleid, isme-
rőseid hogyan vélekednek 
erről?

– Igen az EWTN volt egy 
beszélgetésem, ez egyébként 
vissza nézhető az EWTN Ma-
gyarország YouTube csator-
náján. Hát nem lennék nor-
mális, 70-80 évet választani 
az örök boldogság helyett. 
De egyébként, az a boldog-
ság, amit az ember az Isten 
kapcsolatában meg él, már 
azzal, hogy az eukarisztiá-

ban magunkhoz vehetjük az 
egy és igaz Isten szent testét, 
eszméletlen nagy erősfor-
rás. A pap pedig szimplán a 
világ legboldogabb embere, 
hiszen egy szavára meg-
testesül az Isten. Szüleim 
próbálnak elfogadóak lenni 
a döntésemmel kapcsolat-
ban, nyilván nehéz nekik, 
mert egyke vagyok. Nem 
várhatom el senkitől, hogy 
értse meg miért leszek pap. 
Hiszen egy keresztény ül-
dözött világban, ez teljesen 
elképzelhetetlen. Az embe-
rek egyszerűen vagy nem 
hisznek Isten létezésében, 
vagy elfelejtik, hogy meg 
fognak halni. Ezért meg sem 
próbálják követni életükkel 
az Istent. Egyet jegyezzünk 
meg, olyan, hogy vallásos va-
gyok, a magam módján nem 
létezik. Krisztus sem a maga 
módján váltotta meg a vilá-
got, hanem szent teste által.

– Jelen pillanatban a 
Szent Benedek Gimnázi-
umban tanulsz. Mit jelent 
és mit ad számodra ez az 
intézmény?

– Erre a kérdésre jelenleg 
inkább nem szeretnék vála-
szolni. A kamasz kor csupa 
csalódás. 

– Mik a jövőbeni terveid, 

gondolok itt elsősorban a 
továbbtanulást illetően.

– Amikor eljön az ideje, 
be szeretnék lépni a Pan-
nonhalmi Bencés Főapátság 
szerzetes közösségébe, de 
mindenképpen szeretném, 
hogy majd pappá szentelje-
nek. 

– A mai forrongó világ-
ban mennyire van létjogo-
sultsága a kereszténység-
nek? Az, aki esetleg elvesz-
tette a hitét, mit üzensz 
neki?

– Ateista ember nincs, csak 
Isten kereső. Egyszer min-
denki megtalálja az Istent, de 
jobb minél előbb. 2022-ben 
hiába mondjuk azt, hogy val-
lásszabadság van, ez hazug-
ság. Ne érts félre, ezt nem po-
litikai kijelentésnek szánom, 
hanem általános társadalmi 
problémának. Ideje lenne, 
ha a nyelvészek is belátnák, 
hogy az „elistentelenedés” 
egy valós szó. Egy szó, ami-
nek nagyon nagy súlya van. 
Azt üzenem, hogy merjük a 
problémáinkat Isten kezé-
be helyezni. Hiszen akkor 
nem történhet velünk rossz. 
Egyet kér ezért az Isten, hogy 
tartsuk meg azt a kevés pa-
rancsát, amit adott. Ahogyan 
Máté evangélista í�rta : „A szűk 
kapun menjetek be! Tágas 
a kapu és széles az út, amely 
a romlásba visz – sokan be-
mennek rajta. Szűk a kapu és 
keskeny az út, amely az életre 
vezet – kevesen vannak, akik 
megtalálják.”   

Máté 7;13-14
– A húsvét és a karácsony 

mellett számodra mit je-
lent a pünkösd?

– A vigasztalódást, a szent-
lélek kiáradását. Egyszóval a 
felhőtlen boldogságot.

Szendi Péter
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Állatorvosi tanácsok a tavaszi-nyári időszakra
Az az igazság, hogy a különféle kutya- macska beteg-

ségek közül csak néhány kötődik évszakhoz. A felelős 
kutya- és macskatartás egész éves odafigyelést igényel a 
gazdiktól, különös tekintettel egyes betegségek megelő-
zésére. 

Tavasszal kezdődő prob-
lémát jelenthet az arra 
hajlamos egyedeknél a nö-
vényi pollenek okozta al-
lergiák megjelenése (fűz, 
mogyoró, stb.) Az állat tüsz-
szög, köhög, sokszor orr-
folyás, szemváladékolás, 
kötőhártyagyulladás látha-
tó. Egyes helyeken a bőr ki-
pirul, viszket, szőrhiányos, 
gyakran nedvező területek 
alakulnak ki rajta. Gyakran 
előfordul, hogy az állat nem 
csak egy növény pollenjére 
válik allergiássá, í�gy a be-
tegség időben elhúzódhat. 
Nyár végétől késő őszig pe-
dig megjelenik a parlagfű, 
ami szintén erősen allergén 
növény. 

Az allergiáknak ezen kí�vül 
még sok kiváltó oka lehet, az 
állat korához, fajtájához nem 
kötött, bár pl. a túltenyész-
tettség kétségtelenül hajn-
lamosí�tó tényező. Gyakran 
parazita- pl. bolha- okoz 
allergiát kutyán, macskán. 
Ilyenkor szőrhiányos, 
viszkető, varas területek 
jelennek meg a gerincen 
a farok előtt, combokon. 
Előfordul, hogy a túlérzé-
kenységet kiváltó ok ˝bent-
lakó˝ állatoknál magában a 
lakásban van (por, poratka, 
takarí�tószerek), de pl. az 
ún. autoimmun allergiáknál- 
külső okok nélkül- az állat 
szervezetében képződnek 
allergizáló anyagok. Gyakran 
okozhatnak allergiát egyes 
állati fehérjék, tápok. Eny-
nyiből is látszik, hogy sok-
szor nem egyszerű rájönni 
az allergiát kiváltó okokra. 
Ha a fent leí�rt tünetek vala-
melyikét észleli a tulajdonos, 
lépjen kapcsolatba az állat 
kezelőorvosával. Az allergi-
ák gyógyí�thatók, vagy tünet-

mentessé tehető a beteg. 
A mögöttünk hagyott té-

len nem volt tartósan olyan 
hideg, ami a paraziták- kul-
lancsok, bolhák, atkák, pa-
razita peték- számát jelen-
tősen csökkentette volna. 
Ezek most tettrekészen vár-
ják a tavaszt, szaporodnak 
és megkezdik ˝munkájukat˝ 
(babesiosis, Lyme kór, at-
kakór, galandférgesség). A 
házi kedvencek külső- belső 
parazitamentességét egész 
évben biztosí�tani kell. Szinte 
már túl sokféle készí�tmény 
van forgalomban- tabletta, 
rácsöpögtető szerek, nyak-
örvek-, de nagy különbségek 
vannak ezek hatékonysága 
között. Választás előtt szin-
tén állatorvosi konzultációt 
javasolok. 

A tavasz együtt jár a szú-
nyogok megjelenésével is. 
Közülük egyre több hor-
dozza a szí�v- és bőrférges-
ség kórokozóját, s szúnyog 
csí�pésével bejuttathatja azt 
kutyánk, macskánk szer-
vezetébe, ahol aztán ezek 
a paraziták kifejlődve na-
gyon súlyos megbetegedést 
okozhatnak. Itt kell meg-
emlí�tenem az egyre több 
helyen tartott dí�sznyulak 
és gazdasági célból tartott 
nyulak mixomatosis elleni 
védelmét. Ezt a ví�rusos be-
tegséget szintén szúnyogok 
terjesztik. A betegség időben 
beadott vakcinával megelőz-
hető. Tavaszra ajánlom még 
a kisállat oltási könyvek el-
lenőrzését. Kötelező az 1 
éven belüli veszettség oltás 
megléte. Egyre többen kérik 
a kutya- macska ví�rusos be-
tegségeit megelőző kombi-
nált védőoltást is. 

Az ember még csak-csak 
tud tenni valamit a nyári hő-

ség ellen, ha tud, strandol, 
ha nem, többször zuhanyzik, 
szellős ruhákba öltözik, stb. 
Kutyáink, macskáink ezt 
nem tehetik meg, í�gy a gaz-
dikra vár a feladat, hogy elvi-
selhetővé tegyék számukra a 
kánikulát. Egyes hosszúsző-
rű állatoknál vagy azoknál, 
amelyek a téli vastag szőr-
takarótól nem teljesen tud-
nak megszabadulni, legjobb 
megoldás az állat szőrének 
nyí�rása, trimmelése vagy 
kozmetikussal való lenyí�-
ratása. Már házhoz hí�vható 
kozmetikusok is elérhetőek. 
Gondoskodni kell arról, hogy 
hideg ivóví�zhez állandóan 
hozzájuthasson állatunk. Ha 
egyébként nem fél a ví�ztől, 
érdemes feláldozni egy régi 
nagy lavórt vagy babakádat, 
hogy fürödhessen, amikor 
akar. Macskáknál ez nem jön 
össze, ők „hivatalból” utálják 
a fürdést.

Az elhanyagolt, hosszú 
szőrtakaró miatt a bőr nem 
tud lélegezni és egyéb okok 
nélkül is képes befülledni, 
begyulladni. Az egyéb okok 
lehetnek még paraziták, 
gombák, allergia. A nedv-
edző, gyulladt területeket 
pedig pillanatokon belül 
feltalálják a zöld hátú dögle-
gyek, a szőr közé furakodva 
a gyulladásos, felpuhult ré-
szekbe „oltva be” petéiket, 
melyekből 2 nap alatt lár-
vák (nyüvek) fejlődnek ki és 
ezek már aktí�van haladnak 
tovább az izmok felé. A tu-
lajdonos sokszor már csak 
ebben a szakaszban észleli a 
bajt. Azonnal állatorvoshoz 
kell fordulni, mert a késle-
kedés az állat súlyos megbe-
tegedését, akár elhullását is 
okozhatja. Még ápolt szőr-
zetnél is előfordulhatnak 
ilyen esetek sebzések helyén 
vagy például tartósan has-
menéses állatoknál a végbél 
környéki, farok alatti terü-
leteken. Az idős, nehezen 

mozgó állatokon is gyakori a 
döglégy-támadás.  

Ha állatunk sétához szo-
kott, ne hagyjuk ki a moz-
gást, de reggel és estefelé 
sétáltassuk. Sokszor hallani, 
„ma is megvolt a 6-8 km-
ünk.” Hát, 30 Celsius fokban 
ne legyen annyi! Hiába na-
gyon sportos a gazdi, a ku-
tyája nem biztos, hogy az. Ha 
egy kutya nem tud elhúzód-
ni a közvetlen napsütéstől 
árnyékos, légmozgásos hely-
re, ugyanúgy kaphat napszú-
rást, hőgutát mint az ember. 
A láncon tartott kutyákról 
nem is í�rok… 

Elsősorban a lelógó fülű 
kutyáknál gyakori ilyen-
kor a külső fül gyulladása. 
A meleg, a levegőtől való 
elzártság kitűnő alkalom a 
baktériumok, gombák, at-
kák támadásának a fülben. A 
gyulladás, fájdalom viszony-
lag lassan alakul ki (tüne-
tei a fejrázás, az érintett fül 
sokszori véresre kaparása). 
Ha egyik percről a másikra 
alakulnak ki a fájdalmas tü-
netek, akkor toklász fülbe 
kerülésére kell gondolnunk. 

A meleg beköszöntével 
nagy szúnyoginvázióra kell 
számí�tani. Ezek egyes fajai 
kutyán, macskán a szí�vfér-
gesség „beoltói” lehetnek, 
nyulaknál myxomatosis, lo-
vaknál a nyugat-ní�lusi láz 
ví�rusa kerülhet az állatok 
szervezetébe szúnyogok 
közreműködésével. Sajnos 
a nyugat-ní�lusi láz ví�rusa az 
embert is megbetegí�theti. A 
legfontosabb minden eset-
ben a kártevők távoltartá-
sa állatunktól. A megfelelő 
szerek kiválasztása előtt 
mindenképpen konzultációt 
javaslok a kezelő állatorvos-
sal az internet böngészése 
helyett, mert itt túl sok in-
formáció van jelen, aminek 
30-40%-a igaz, a többi nem.

Dr. Tarnai Dezső
állatorvos
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Májusfát a Falunak!

Este 8 órakor kezdtünk 
gyülekezni a faluház bejára-
ta előtt, mint lelkes favágók 
és favágó segédek, kezünk-
ben kesztyű, szerszám, lám-
pa, vagy üdí�tő, nyakunkban 
pulóver, jobban felkészültek 
hátán hátizsák. Maradék 
munkás kesztyűt kiosztva, 
eligazí�tás után, csapatunk 
8:20-kor elindult egyenesen 
az erdő felé. Szerencsére 
még nem volt korom sötét, 
de már elő kellett vennünk a 
lámpáinkat, hogy amint be-

érünk a fák közé felkapcsol-
hassuk őket.

A célunk felé a Márffy bí�ru-
tok mellett vezetett az utunk, 
és ahogy közeledtünk, 
Eszterék már jöttek is elénk, 
hogy beinvitáljanak minket 
egy kis „pihenőre”. Fiatalok-
nak is és a nagyobbaknak is 
jutott „frissí�tő szörp”, majd 
egy röpke negyed óra múlva 
jókí�vánságok mellett indul-
tunk tovább, keresztül a sű-
rűn, fel a fenyők felé.

Lelkesedésünk az egekbe 
szárnyalt, mikor az éjsza-
ka csendjében kaptattunk 
fel az erdőbe kiválasztani 
a megfelelő áldozatot. Sze-
rencsére fejszét és baltát is 
vittünk magunkkal, í�gy vi-
szonylag csendesen, a falu 
nyugalmát legkevésbé za-
varva szereztük be a zsák-
mányunkat. Rögtön kettőt 
is, mert különleges megren-
delést is kaptunk egy kisebb 
fára is, egy kedves falusitól. 
A fa kivágása embert kí�vánó 
munka volt, de a kisebbek 
is kivették a részüket a galy-

lyazásban. Amint mindkét fa 
szállí�tható állapotba került, 
felkaptuk a vállunkra és he-
ves egyensúlyozás közepette 
próbáltunk a lejtős, gödrös 
úton leevickélni.

Visszaérve a faluba a csa-
pat kettévált és a gyerekek 
segí�tségével felállí�totta az 
egyik fát, a másik fele roha-
mosan közeledett a közös-
ségi térhez, a nagyobbik fo-
gással. Amint megérkeztünk 
belefogtunk a fa dí�szí�tésébe 
és a gödör mélyí�tésébe, mert 
az eredeti tervek szerint kis-
sé alul lett méretezve. Mire 
elkészült a mélyí�tés, addigra 

már a dí�szí�tés is készen volt, 
és az első csapat is sikeresen 
visszaért. A falu fájának fel-
állí�tása a magasságából adó-
dóan nem volt egy könnyű 
feladat. A képzett favágók és 
a lelkes amatőrök együttes 
erejüket összeadva, embert 
próbáló feladatként, de sike-
resen teljesí�tették a céljukat. 
A falusi májusfa felállí�tása 
megtörtént és ott dí�szeleg a 
közösségi téren, arra várva, 
hogy a falusi lányok és asa-
szonyok együttesen kitán-
colhassák.

Vellai János
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Lovasi Kertészeti Közösség élete
Közösségünk közel két hónapja aktív, aminek nagyon örülünk! Rendszere-

sen, két hetente péntek délután -17.00kor találkozunk Lovason a faluház udva-
rán, ahol az aktuális kertészeti témákról tanulunk Biró Ildikótól. Megosztjuk 
saját kiskertes tapasztalatainkat, ismerkedünk egymással, a falu történeté-
vel. 

Megkezdődött a palánta és a termés 
csere-bere is. Az elmúlt időszakban 
a magvetés, a komposztálás és a pa-
lántázás volt az aktualitásoknak meg-
felelő téma, í�gy jöjjön pár konkrét 
javaslat. Uborka, tök, cukkini helyre 
vetése: a magokat 24, maximum 48 
órán át ví�zben áztatjuk. A talajt előké-
szí�tjük, mert ezek a növények a laza 
talajt kedvelik. 3 szemenként helyre 
vetjük, a növény kifejlett méretétől 
függően 40x40cm-60x60cm tő-, és 
sortávolságra. Tetejére egy 720 ml-es 
befőttes üvegből mini üvegházat ké-
szí�tünk. A talaját folyamatosan ned-
vesen tartjuk. A burát csak akkor kell 
levenni, amikor már szinte teli van a 
kis növénnyekkel az üveg. Azért, hogy 
sok termés legyen a 3 kikelt növény-
ből egyet a föld felett el kell vágni és 
szárát, gyökerét a földben hagyni. A 
növényke ereje a mellette lévő nö-
vényt gazdagí�tja, táplálja. 

Palántázás: készen vásárolt, előne-
velt növény ültetése. A talajt érdemes 
korábban előkészí�teni, mert a palánták 
a morzsalékos talajt kedvelik. A tápm-
anyagpótlásra használjunk B tí�pusú 
földet.

A paradicsom talajára nem igényes 
növény, érdemes azonban minél mé-
lyebbre első levélig vagy még mélyebre 

ültetni, mert a száron is gyökerek fog-
nak nőni a föld alatt. A folyamatos tűző 
napot nem kedveli. Gondozása: szél el-
töri, ezért mindig legyen kikarózva és 
a hónaljhajtásokat rendszeres le kell 
szedni, ha sok termést szeretnénk. Le-
gyen minél többféle fajtája a kertben 
a sokféle í�z és forma gyönyörködtett! 
A sikeres paprika, karfiol és brokkoli 
termesztés kulcsa a sok tápanyag, mert 

igényes rá. Az utánpótlás lehet kom-
poszt, vagy legalább egy éves trágyás 
komposzt. A káposztafélék kártevője 
a káposztalepke ellen keserűsó 5%-os 
vagy hí�gabb oldatával védhetjük a nö-
vényt.

Következő alkalmak június 3-a, júni-
us 17-én leszenek. Minden kedves ér-
deklődőt várunk személyesen és/vagy 
a Lovasi Kertészeti Közösség FB cso-
portjában.

Jó kertészkedést!

Biró Ildikó
és Maár-Kocsis Magdi
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Szeretethíd
A Magyar Református 

Szeretetszolgálat, Szere-
tethíd elnevezésű önkén-
tes programját 2009 óta 
minden évben megrende-
zi. Nem volt ez idén sem 
másként, országos szinten 
több ezer önkéntes csatla-
kozott a kezdeményezés-
hez. 

Az önkéntes tevékenység 
egy lehetőség arra, hogy bár-
milyen nemzetiségű, vallású 
és korú ember hozzájárul-

hasson a pozití�v változáshoz. 
Bár a mai rohanó világban 
nem egyszerű helyet szorí�-
tani napirendünkbe egyéb 
plusz időtöltésnek, ennek 
ellenére érdemes fontolóra 
venni, hogy alkalmanként 
részt vegyünk egy-egy ön-
kéntes munkában, mert mi-
alatt valami jót cselekszünk, 
akár új barátokra, közössé-
gekre lelhetünk.

Az akció keretében Lo-
vas Község Ö� nkormányza-
ta mintegy 30 fő önkéntes 

közreműködésével szépí�-
tette a falut. Ez alkalom-
mal lefestettük a játszótéri 
napellenzőket, a lovaspálya 
emelvényét, a rendezvénye-
ken használt padokat és asz-
talokat, a nyugdí�jasok pedig 
virágokat ültettek a telepü-
lés több pontján. Megkezd-
tük az évek óta elhanyagolt 
játszótér mögötti gazzal, 
bozóttal benőtt, leszakadt 
drótkerí�tés elbontását, a 
terület további könnyebb 
rendbetétele érdekében. A 

Millenniumi parkban mar-
kológépek segí�tségével pe-
dig megvalósult a Savanyú 
kút környezetének rende-
zettebbé tétele is.

Lovason sikerült eleget 
tenni az akció jelmondatá-
nak, miszerint „Legyetek 
felkiáltójellé”, azaz mutas-
sunk példát környezetünk 
számára.

Köszönjük az önkéntesek-
nek a részvételt!

Fehérné Kiszlinger Anett
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Nyárra készülve
A Magyar Turisztikai Ú� gynökség és a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ előrejelzései szerint nagyon erős 
szezonra számí�thatunk idén. A Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesületnél nem csak bí�zunk ebben, hanem teszünk is érte, 
sok újí�tással készülünk az idei évben. A szállások is készül-
nek a vendégek fogadására, többségük már kinyitott, felké-
szült. A vendéglátóhelyek javában sürgölődnek, a strandok 
nyitnak, szóval lassan készen állunk a nyárra.

Az egyesületnél a termelői piac fejlesztésén dolgozunk, 
nagy munka volt idáig eljutni, hiszen a járvány miatt több 
mint egy évet csúsztak a munkálatok. Július elején fogjuk 
tudni a tervek szerint megnyitni az új helyszí�nt, mely kultu-
rált és árnyékos új otthont biztosí�t szertett kis piacunknak, 
termelőinknek és vásárolóinknak.

Elkészül az új attrakció, a bringamozi is! Ez kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt jó szórakozást nyújt majd a nyáresti 
órákban. Közben készülünk kiadványokkal, kerékpárosok-
nak, túrázóknak térképpel, valamint egy magazinnal, mely 
elsősorban az ide látogató vendégek részére lesz érdekes, 
hiszen a Riviéra térség minden települését és látnivalóját be-

mutatja, valamint telis-tele lesz ajánlásokkal, hol túrázzanak, 
mit egyenek, hol kóstoljanak finom borokat.

A Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 ke-
retein belül is adtunk be pályázatot, ennek még várunk az 
eredményére. Helytörténeti témájú programmal készülünk, 
ennek kapcsán is részt vettünk május 19-én a Járási E� rtékna-
pon, melyet Alsóörsön tartott a Nemzeti Művelődési Intézet. 
Alsóörs mellett Lovas, Paloznak és Felsőörs is képviseltette 
magát a programon. Mindenkinek nagyon szép nyarat kí�vá-
nunk, találkozzunk minél többször! 

Pataki Julianna
TDM menedzser

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
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Lovas község hírei
Február 20-án jött létre Lovas Község Önkormányzatának hivatalos Facebook oldala,

melyet közel hétszázan követnek.
Itt értesülhet legelőször a falut érintő hírekről, beruházásokról,

rendezvényekről, a testületi ülésekről. 
Amennyiben még nem „lájkolta” az oldalt, kérem tegye meg!

Továbbá várjuk Lovason készült fotóikat a konyvtar@lovas.hu e-mail címre,
melyet felteszünk az oldalra, megjelölve a fotós nevével.

Zsigmond István
az év veszprémi mentőse

Zsigmond István 1995 májusától dol-
gozik az Örszágos Mentőszolgálatnál. 
Pályafutását a dunaújvárosi mentőál-
lomáson kezdte, majd Veszprémbe köl-
tözött. Mentőgépkocsin és eset-roham 
kocsin egyaránt teljesí�t szolgálatot. 
Kiválóan képzett szakember. Rendsze-
resen részt vesz az új dolgozók oktatá-
sának folyamatában, igyekszik tapasz-
talatait és a betegekhez való empatikus 
hozzáállását beléjük táplálni, figyelem-
re méltó, ahogyan jó irányba alakí�tja az 
új dolgozók szemléletét. Nem csupán 
a mentőszolgálattal kapcsolatos fel-
adatokban lehet rá mindig számí�tani, 
hanem a munkaidőn kí�vüli közösségi 
életnek is tevékeny részese. Határozott, 
fegyelmezett munkavégzésével kiví�vta 
a bajtársak elismerését is.

Azonban nemcsak munkatársaival 
képes baráti kapcsolatot kialakí�tani, 
hanem a betegekkel is pillanatok alatt 
közvetlen és megnyugtató kontaktust 
tud kialakí�tani. Betegcentrikussága, 
továbbá a velük való empatikus bá-
násmódja példaként állí�tható minden 
mentődolgozó elé. A covid-járvány alatt 
mindvégig példaértékű munkavégzést 

tanúsí�tott, a védekezés minden elemé-
ből kivette a részét. Kimagasló munkája 
iránymutatás a ma kezdő, fiatal mentő-
dolgozók előtt. Veszprém Megyei Jogú 
Város Ö� nkormányzatának Közgyűlése 

a betegellátás területén végzett áldo-
zatos, példaértékű munkája elismeré-
seként Zsigmond István részére Az E� v 
Veszprémi Mentőse dí�jat adományozta.

Forrás: vehir.hu


