
Lovasi Hírek
XVIII. évfolyam. 3. szám       A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2022. március

Gyorsan és kiszámíthatatlanul változó
világban élünk

A címben szereplő állítás alátámasztásaként elég an�-
n�it leírni, hog� az előző havi Lovasi Hírek idején még 
béke volt Európában, és kevesen gondolták volna, hog� 
pár hét alatt Ukrajnából érkező menekültek milliói 
árasztják el a kelet-európai országokat, köztük hazán-
kat is. 

Alig csillapodott a vi-
lágjárvány (COVID), máris 
kialakult egy újabb krí�-
zishelyzet. Egyelőre nem 
látszik a háborús konflik-
tus rendeződése, és az em-
beráldozatok és a hábo-
rús pusztí�tás által okozott 
anyagi károk mellett az 
Oroszország elleni embar-
gó, és ennek következtében 
a kereskedelmi kapcsola-
tok globális átrendeződése, 
különösen a nyersanyagok, 
energiahordozók beszer-
zésének bizonytalanságai 
minden gazdasági szektor-
ra, és í�gy mindannyiunk 
életére kihatnak. Nem kell 
gazdasági elemzőnek lenni 
ahhoz, hogy valószí�nűsí�tsük, 
hogy az árak és az infláció 
tartós emelkedésére lehet 
számí�tani. A lakosságot 
nyilván elsősorban az ener-
gia- és az élelmiszerárak 
emelkedése sújtja majd 
közvetlenül és legerőtel-
jesebben, de az élet szinte 
minden területére begyű-
rűznek majd a változások 
negatí�v hatásai – magasabb 
árakra, megnövekedett 
megélhetési költségekre, és 
általánosságban véve egy 
sokkal bizonytalabb, kiszá-
mí�thatatlanul változó világ-
ra lehet számí�tani. 

Covid miatt ideköltözők
és háborús menekültek
– mi a hel�zet Lovason?

A változások helyi szinz-
ten is megmutatkoznak. 
A COVID járvány és az ez-
zel járó korlátozások sci-fi 
filmbe vagy regénybe illő 
fordulatokat hoztak életünk-
be. A távmunkában („home 
office”) dolgozók arányának 
emelkedése miatt a Bala-
ton környékén jelentősen 
megnőtt az ide költözők, és 
a tartósan itt tartózkodók 
száma. 2020. év végére 
504 főre, 2021. év végére 
pedig 557 főre emelkedett 
Lovas lakossága. Az elmúlt 
1 évben tehát több mint 50 
fő költözött a településre. 
Ez 10,52%-os lakosságszám 
emelkedést jelent, amivel 
Lovas - nem kis meglepe-
tésre – a 16. helyre került a 
legnagyobb lakosságszám 
növekedésű települések 
rangsorában Magyarorszá-
gon százalékarányos össze-
hasonlí�tásban. (Még sokat-
mondóbb a hí�r, ha észrevesz-
szük, hogy a lista első 20 he-
lyén szinte csak 200 fő alatti 
törpefalvak vannak, ahol pár 
fős lélekszámemelkedés szá-
zalékosan nagy növekedést 
eredményez.) A háborús 
helyzet sem hagyott ben-

nünket érintetlenül – a Ka-
tasztrófavédelem felé köte-
lezően nyújtott múlt heti je-
lentés szerint 19 Ukrajnából 
érkezett menekült tartózkoz-
dott lovasi szálláshelyen. A 
menekültek többnyire csak 
átmenetileg szállnak meg 
itt, és utána továbbutaznak 
főleg Nyugat-Európa irá-
nyába. Ennek köszönhetően 
ez a szám erre a hétre már 
10 fő alá csökkent, viszont 
már lehet tudni, hogy jövő 
héten újabb menekültek ér-
keznek. Azt most előre nem 
lehet megjósolni, hogy vé-
gül hány bajba jutott ember 
(főképpen nő és gyermek) 
és mennyi ideig marad majd 
Lovason.

A rendkívüli változások
és a hel�i gazdálkodás

összehangolása

A fenti folyamatok tükré-
ben kicsit másképpen kell 
tekinteni az önkormányzati 
költségvetésre és gazdálko-
dásra, mint a korábbi „nor-
mális” években. Megnyugta-
tó, hogy Lovas költségvetése 
kiegyensúlyozottnak és biz-
tonságosnak tekinthető. Az 
önkormányzat nem vett fel 
és nem is tervez hitelt fel-
venni. A képviselő-testület 
az idei évre csak kisebb, pár 
milliós összegű fejlesztése-
ket hagyott jóvá a település 
költségvetéséből, melyek 
a falu fejlesztése, szépí�tése 
szempontjából indokoltak. 
Tervbe van véve a Millenni-

umi Parkban bográcsozó-
sütögető hely kialakí�tása, a 
Petőfi utcában található ví�zl-
elvezető árok rendbetétele, 
templom kivilágí�tás, faluház 
felújí�tásának szükségszerű 
kiegészí�tése (nem a teljes 
épületre kapott támogatást 
az önkormányzat, illetve 
garázs és tároló épí�tmény 
épí�tése is szükségessé vált), 
valamint korábban a játszó-
tér telkéhez tartozó ingatla-
nok visszavásárlása. Jó hí�r, 
hogy a faluház felújí�tására 
megérkezett a költségveté-
si támogatás közel 30 millió 
forint összegben, megtörtént 
a pályáztatás, és a kivitelező 
kiválasztása, hamarosan el-
kezdődhet a munka. A terve-
zett fejlesztések után is több 
mint 40 millió forint szabad 
tartalék marad a falu költség-
vetésében, tehát a mostani 
képviselő-testület nem csök-
kenti, hanem növeli a tarta-
lék mértékét. A változások 
miatt szükséges és indokolt 
is a tartalék fenntartása, mert 
előre nem várt kiadások, 
vagy a megnövekedett költ-
ségek miatt a költségvetés 
módosí�tására is sor kerülhet 
év közben. Néhány újabb páy-
lyázat beadását is tervezzük 
még ebben a hónapban (pl. 
egy külterületi út felújí�tására 
és könyvtárfejlesztésre vo-
natkozóan), melyek, ha nyer-
nek, akkor külső források 
segí�tségével további kisebb 
fejlesztések is megvalósul-
hatnak a faluban.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzatban és 

a hivatalban az új kollégák-
kal együtt egy jól működő 
és együttműködő csapatot 
sikerült összehozni, akikre 
lehet számí�tani. A rendez-
vények és a közös lakossági 
programok (pl. faültetés, 

szemétszedés, savanyú kút 
helyreállí�tása) megmu-
tatták, hogy Lovason szép 
számmal vannak olyan 
jószándékú emberek, akik 
szí�vesen és aktí�van is tesz-
nek azért, hogy szép és élhe-
tő környezetben élhessünk. 
A legfontosabb, hogy kezd 

kialakulni egy közösség, 
mely fontosnak tartja a tele-
pülés jövőjét és egymás se-
gí�tését. Ez szükséges ahhoz, 
hogy ebben a gyorsan és 
kiszámí�thatatlanul változó 
világban helyt tudjunk állni, 
és tudjunk alkalmazkodni a 
bekövetkező változásokhoz. 

Végezetül kí�vánok minden-
kinek jó kedvet és jó egész-
séget, hogy tudjuk folytatni a 
munkát, az együttműködést, 
egyéni, családi, közösségi 
szinten egyaránt.

Fazekas Gábor 
alpolgármester

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át 
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A testületi ülésről
jelentjük…

2022. február hónapban 
Lovas Község O� nkormányza-
ta két alkalommal ülésezett. 
Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 24. § 
értelmében a jegyző által elő-
készí�tett költségvetési rende-
let-tervezetet a polgármester 
február 15-éig, ha a központi 
költségvetésről szóló törvényt 
az Országgyűlés a naptári év 
kezdetéig nem fogadta el, a 
központi költségvetésről szóló 
törvény hatálybalépését köve-
tő negyvenötödik napig nyújt-
ja be a képviselő-testületnek. 
Ennek megfelelően a 2022. 
február 23-i testületi ülésen 
Lovas Község O� nkormányzat 
2022. évi költségvetése is elfo-
gadása került.

2022. február 16. napján a 
testület döntött a 2022. évi 
lakossági ví�z- és csatorna-
szolgáltatás támogatása céljá-
ból kií�rt pályázathoz történő 

csatlakozásról. A támogatási 
összeget Lovas Község O� n-
kormányzata a DRV Zrt., mint 
ví�ziközmű-szolgáltató részére 
teljes egészében rendelkezés-
re bocsájtja. A jogcí�m azon 
önkormányzat támogatására 
szolgál, amelynek az önkor-
mányzati, az állami és egyéb 
szolgáltatók által végzett la-
kossági közműves ivóví�zellá-
tás és szennyví�zszolgáltatás, 
valamint a más ví�ziközmű-tár-
saságtól vásárolt, illetve átvett 
lakossági célú ivóví�z ráfordí�tá-
sai magasak.

A helyi rendeletek felülvizs-
gálata továbbra is folyamatban 
van, február hónapban Lovas 
Község Képviselő-testületé-
nek további három rendelete 
került elfogadásra, valamint 
folyamatban van a környezet-
védelemről szóló helyi rende-
let felülvizsgálatával, valamint 
a közösségi együttélés alapve-

tő szabályairól szóló új jogsza-
bály megalkotásával kapcsola-
tos előzetes testületi, lakossági 
valamint hatósági egyeztetés. 
A képviselő-testület a helyi 
rendeletek megalkotásakor 
legfőbb szempontnak tartja, 
hogy a megalkotásra kerülő 
jogszabályok valóban a helyi 
sajátosságoknak megfelelően,  
alapos előkészí�tést követően 
kerüljenek elfogadásra, és a 
legátfogóbban tudják orvosol-
ni a helyi szinten leggyakrab-
ban felmerülő problémákat, 
ezzel is szolgálva Lovas Köz-
ség lakosságának érdekeit és a 
település rendjét.

A Kirendeltségen a mun-
ka továbbra is szervezetten 
zajlik, melyre szükség is van, 
hiszen helyi szinten a Lovasi 
Kirendeltség fog helyszí�né-
ül szolgálni a 2022. április 3. 
napján lebonyolí�tásra kerülő 
országgyűlési képviselők or-

szágos választásának, vala-
mint az azzal közös eljárásban 
lebonyolí�tásra kerülő orszá-
gos népszavazásnak.

Az időközi választások és 
helyi népszavazások meg-
rendezhetőségéről szóló 
103/2022. (III. 10.) Korm. ren-
delet értelmében pedig, 2022. 
április 10-től időközi válasz-
tás kitűzhető, a ki nem tűzött 
és az elmaradt választást 15 
napon belül ki kell tűzni. Íg� 
tehát az országos választá-
sokat követően, rövid időn 
belül a Lovasi Kirendeltség 
újabb választási esemén�-
nek fog otthont adni.

Tisztelettel:
Buschné

dr. Csomai Gabriella
Aljegyző

Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége

A Lovasi Önkormányzat és az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
kellemes Húsvéti ünnepeket kíván Lovas állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak! 
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Választási tájékoztató
Tisztelt Lakosság!

Magyarország Köztársasági Elnöke az 
országgyűlési képviselők 2022. évi álta-
lános választásának (7/2022. (I. 11.) KE 
határozat), valamint az országos népsza-
vazás megtartásának (8/2022. (I. 11.) 
KE határozat) időpontját 2022. április 
3. napjára tűzte ki. Ennek megfelelően 
tehát, a választási eseményen részt vevő 
lakosok a szavazás alkalmával mindkét 
kérdésben leadhatják szavazatukat, vé-
leményt nyilvání�thatnak. Az egy szavazó-
körrel rendelkező településen a szavazat-
számláló bizottság feladat- és hatáskörét 
a helyi választási bizottság gyakorolja.

Lovas Község O� nkormányzat képvise-
lő-testülete 2022. március 9. napján kelt 
határozatában a helyi választási bizott-
ság tagjaivá, póttagjaivá választotta az 
alábbi személyeket:

Tagok:
1. Mecsériné Róka Erzsébet
2. Szabó Miklósné
3. A� cs Károly
4. Hudanik Kitti
5. Lájerné Bereczki Erzsébet

Póttagok:
1. Urvölgyiné Szabó Annamária
2. Kasza Katalin
Lovas településen egy szavazókör 

kerül kialakí�tásra, Lovas Faluház épü-
letében (8228 Lovas, Fő utca 8.), a vá-

lasztásra jogosult lakosok itt adhatják 
le szavazataikat 2022. április 3. napján 
vasárnap 06:00 óra és 19:00 óra közötti 
időpontban.

A� ltalános tudnivalók:
1.  E� rvényesen szavazni a jelölt neve 

melletti, illetve lista neve feletti kör-
be tollal í�rt két, egymást metsző vo-
nallal lehet. (X)

2.  Mozgóurna iránti kérelmet a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogvatartása 
miatt gátolt választópolgár nyújt-
hatja be. (a helyi választási irodá-
hoz, levélben vagy elektronikus 
azonosí�tás nélkül elektronikus úton 
legkésőbb a szavazást megelőző 
negyedik napig, személyesen vagy 
elektronikus azonosí�tással elekt-
ronikus úton a szavazást megelőző 
második napig, vagy a szavazást 
megelőző második napon 16 órát 
követően elektronikus azonosí�tás-
sal elektronikus úton a szavazás 
napján 12 óráig, az illetékes szava-
zatszámláló bizottsághoz meghatal-
mazott útján vagy meghatalmazás-
sal nem rendelkező személy általi 
kézbesí�tésével a szavazás napján, 
legkésőbb 12 óráig)

3.  A választópolgár a szavazóhelyiség-
ben tartózkodásának időtartama 
alatt semmilyen módon nem akadá-

lyozhat más választópolgárt a titkos 
szavazásra vonatkozó joga gyakorlá-
sában.

4.  Az a választópolgár, aki nem tud 
olvasni, illetve akit testi fogyaté-
kossága vagy egyéb ok akadályoz a 
szavazásban, általa választott segí�tő 
- ennek hiányában a szavazatszám-
láló bizottság két tagjának együttes 
- segí�tségét igénybe veheti.

5.  A választópolgár - valamint segí�tője 
- a választójoga gyakorlásához szük-
séges ideig tartózkodhat a szavazó-
helyiségben.

6.  A szavazatszámláló bizottság visz-
szautasí�tja azt a választópolgárt, aki 
nem tudja személyazonosságát és 
lakcí�mét vagy személyi azonosí�tóját 
igazolni.

7.  A 19 órakor sorban álló választópol-
gárok még szavazhatnak. Ezután a 
szavazatszámláló bizottság a szava-
zást lezárja.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
szavazásra érvényes személyazonosí�tó 
okmányaikat (személyi igazolvány, lak-
cí�mkártya) hozzák magukkal!

Tisztelettel:

Buschné dr. Csomai Gabriella
Aljegyző

Alsóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal

Lovasi Kirendeltsége

Figyelni kell a kártevőkre és az aszályos időre
– el kell kezdeni a gyümölcsfákon a lemosópermetezést

Csiszár Péter heg�bí-
róval március 16-án be-
szélgettem az aktuális 
témákról, mel�ek a szőlőt 
és a g�ümölcsfákat érin-
tik, eg�ben kértem, hog� 
adjon hasznos tanácsokat 
a szőlőtermesztőknek és 
borászoknak. 

– A háztáji, kerti szőlőkben 
is meg kell, hogy kezdődjön 
a metszés. Télen az időjárás 
kedvező volt a kinti mun-
kákhoz, ugyanakkor nagyon 
kevés csapadék volt, enyhe 
tél van mögöttünk, emiatt 
az áttelelő kártevők és kór-
okozók megjelennek majd 
a szőlőben, mert a téli fagy 
nem tizedelte meg azokat. 
Március vége-április közepé-
re várom a rügypattanást, 
addigra mindenképpen cél-
szerű lesz a metszéssel vé-
gezni – kezdi a beszélgetést 
Csiszár Péter, aki kitér a gyü-
mölcsfákra is. A mandulafák 
elkezdtek virágozni, azoknál 

is megkezdődött a vege-
táció. Célszerű egy jó erős 
lemosópermetezést a gyü-
mölcsfákon elvégezni, mert 
különben komoly növényi 
egészségi problémáknak né-
zünk elébe, az áttelelő kár-
tevők és kórokozók miatt.  
Csiszár Péter szerint minél 
előbb le kell zárni a talajt, 
hogy az a kevés csapadék, 
amely a tél folyamán leesett, 
az meglegyen a földben. Az 
őszi mélyszántások elmun-
kálását el kell végezni, nem 
szabad hagyni, hogy a gazok 
nagyon megerősödjenek, hi-
szen azok további nedvessé-
get fognak elvonni a talajból. 

– A szőlők jól teleltek, a 
rügyek épek, egészségesek. 
Kárt egyelőre nem tapasz-
taltam, remélem, hogy ez 
így is marad. Nyilvánvaló, 
ahol tavaly a lisztharmat és 
a peronoszpóra megjelent, 
ott még inkább foglalkozni 
kell a szőlővel, a növény-
védelemmel. A tavalyi év is 
eléggé aszályos volt. Most 
még nagyon korai megjó-
solni, hogy milyen termés 
várható idén, de közepesnél 
jobbra ebben az évben sem 
számítok – zárta szavait 
Csiszár Péter. 

Szendi Péter
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Megemlékezés az 1848-49. évi forradalomról
és szabadságharcról

Március 15.-én minden évben az 1848/49-es szabad-
ságharc és forradalom hőseire emlékezünk. Idén nag�on 
szép, napos időben tarthattuk meg eg�ik legfontosabb 
nemzeti ünnepünket.

9 órakor kezdődött az ünnepi megemlékezés a Templom 
téren. A szép időnek is köszönhetően sokan jöttek el az üns-
nepségre. Fazekas Gábor alpolgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket, majd közösen elénekeltük a Himnuszt. Az 
ünnepi beszédet Kolti Helga művésznő mondta el. Beszédét 
Petőfi Sándor egy kevésbé ismert versével zárta. 

Az ünnepi beszéd után a lovasi gyerekek szavaltak el egy-
egy verset. Név szerint: Pintér Zselyke Ida, Icsu Nimród és 
Icsu Vince, E� ri A� kos és Márffy Pál, illetve Márffy Róza.

Lovas Község O� nkormányzata nevében Fazekas Gábor al-

polgármester és Simon Róbert képviselő úr, mí�g a Magyar 
Vidék 56-os Országos Szervezet nevében vitéz Pintér Kornél 
elnök úr és fia Pintér Huba helyezték el az emlékezés koszoé-
rúját. Az Alsóörsi-Lovasi Református Társegyházközség ne-
vében Madarász Lajos és Dienes Károly gondnok úr emléke-
zett meg az egykori hősökről.

Koszorúzás után az egybegyűltek átvonultak a régi teme-
tőbe az 1848-49-es szabadságharcban elhunyt, itt eltemetett 
honvéd katona sí�rjához. Az önkormányzat nevében Fazekas 
Gábor és Simon Róbert, a Magyar Vidék 56-os Szervezet ne-
vében vitéz Pintér Kornél és fia Pintér Huba helyezték el az 
emlékezés koszorúját a szabadságharc mártí�rjának sí�rjára. 
Zárásként közösen elénekeltük a Szózatot.

Magócsi Andrea

Kedves könyvtár látogatók!

Lelkes olvasni szerető lovasi lakosokból létrejött egy olvasókör. A tervek szerint az olvasókör 
tagjai rendszeresen összejönnek és megosztják egymással, hogy milyen érdekes könyveket oli-
vastak. A csoport mindenki számára nyitott, bármikor lehet csatlakozni. Szeretettel várnak min-
den kedves érdeklődőt, aki szeret olvasni és szívesen beszélget az általa olvasott könyvekről.

Magócsi Andrea
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Az unokája emlékezett Varjas Gézára
A Mag�ar Vidék Országos 56-os Szervezet a kom-

munizmus áldozatai nak emléknapja alkalmából a 
Stefanovszk�-háznál és az eg�kori Varjas-háznál is ko-
szorúzott a hétvégén.

A faluház nagytermében, 
egykori szülőházában em-
lékbeszédet mondott Varjas 
Géza nyugalmazott egyetemi 
magántanár, a fizikai tudo-
mányok kandidátusa, Var jas 
Géza, a kommunista diktatú-
ra áldozatává vált nagygazda 
unokája.

– Nagy megtiszteltetés, 
hogy ahonnan elűztek min-
ket, aztán elmenekültünk, 
oda baráti módon visszafo-
gadtak, és a nagyapám emlé-
két megőrizték – mondta. – 
Azért is fontos a múltra em-
lékezni, mert aki a múltját 
elveszí�ti, elveszí�ti a jövőjét 
is. A vendégek sí�ri csendben 
hallgatták, hogy gyerekkorát 
– aminek eleje felhőtlen és 
boldog volt – ebben a ház-
ban töltötte, hiszen a gaz-
dasági nehézségek ellenére 
Varjas Géza nagyapja kiváló 
gazdaként és tehetséges bo-
rászként erős gazdaságot 
épí�tett fel, amivel biztosí�tot-

ta a gondtalan életet. 
– Nagyapám kiváló ember 

volt, mindenkinek segí�tett – 
fogalmazott az unoka. – Ez a 
ház a háború végén tele volt 
háborús menekülttel, de tá-
mogatta az egyházakat is. 
Mindez azonban nem tartott 
sokáig, hiszen jött a kötele-
ző terménybeszolgáltatás, 
a gazdákat megnyomorí�tó 
intézkedések. Arra kötelez-
ték, hogy a gazdaságának az 
értékét többszörösen meg-
haladó összegben jegyezzen 
békekölcsönt, amit nem tu-
dott volna kifizetni. Ha azt 
aláí�rja, akkor azért büntetik, 
ha nem í�rja alá – ez történt –, 
akkor abból lehet baj – me-
sélte az unoka. 

– Lett… Varjas Gézát az 
A� l- lamvédelmi Hatóság (a 
magyarországi kommunista 
párt- állami diktatúra rész-
ben titkosan tevékenykedő 
államvédelmi szervezete 
volt 1948–1956 között. Fel-

adata hivatalosan a rend-
szer ellenfeleinek üldözése, 
a rendszer és vezetőinek 
védelme volt) emberei elvit-
ték, és olyan belső sérülése-
ket szenvedett a verésektől, 
hogy két napon belül el-
hunyt – emlékezett az uno-
ka. – A szörnyűségek ezzel 
nem értek véget. Kilakoltat-
tak bennünket, és semmit 
sem hozhattunk magunkkal. 
A Stefanovszky-házba zsú-
foltak össze minket, ahol a 
Rákosi-rendszer által gene-
rált légkörben édesanyám 
testvére, Stefanovszky Mag-

dolna ezt nem bí�rta elvisel-
ni, és eldobta magától az 
életet. A család többi tagja 
elmenekült. Varjas Géza a 
tanulásban talált némi vi-
gaszt. – Hálás vagyok a fa-
lunak, az önkormányzatnak, 
az 56-os szövetségnek azért, 
hogy megemlékeznek nagy-
apámról, arról az időszakról, 
és elősegí�tik az egyetértést 
– mondta. – Azt szeretném, 
hogy soha többet a Rákosi-
korszakhoz hasonló ször-
nyűség ne történhessen meg 
velünk. 

Juhász-Léhi István/Napló

Var jas Géza és Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os 
Szervezet elnöke Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Húsvéti kalács
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 

teáskanál só, 6 dkg cukor, 1 tojás, 3 dl 
langyos tej, 2 dkg friss élesztő, 8 dkg 
olvasztott vaj.

Fél deci langyos tejet keverjünk el 
egy teáskanál cukorral, morzsoljuk 
bele az élesztőt, adjunk hozzá egy-két 
evőkanál lisztet, és tegyük félre. Mí�g 
az élesztő felfut, a lisztet szitáljuk tál-
ba, keverjük el a sóval és a cukorral. A 
vajat olvasszuk meg! A liszt közepébe 
készí�tsünk mélyedést, ide üssük a to-
jást, és ide öntsük a közben felfutott 
élesztőt, valamint a langyos tejet.

Kezdődhet a dagasztás! Amikor 
már szépen összeáll a tésztánk, ap-
ránként adagoljuk a zsiradékot is. 
Addig dagasszuk, amí�g nem kezd 
elválni az edény falától. Ezután le-

takarva kelesszük 30-35 percig. A 
megkelt tésztát borí�tsuk enyhén 
lisztezett felületre, osszuk a tésztát 
annyi egyforma darabba, ahány ág-
ból szeretnénk megfonni a kalácsot. 
Formázzunk belőlük kis cipókat. 
Takarjuk le és hagyjuk 10-15 percig 
pihenni, ezalatt a sikérszálak ismét 
megnyúlnak, és a tészta formázha-
tóvá válik. A pihentetett gombóco-
kat sodorjuk meg hosszú hengerré, 
aztán csí�pjük össze a végüknél, és 
fonjuk meg. Fontos, hogy a fonás ne 
legyen túl laza, de túl szoros sem.  
Azonnal kenjük le a kalácsot felvert 
tojással! Hagyjuk 30-40 percig szo-
bahőmérsékleten pihenni. A sütőt 
melegí�tsük elő 190 fokra. A megkelt 
kalácsot még egyszer kenjük le a 

tojással és mehet a sütőbe. 10 percig 
süssük 190 fokon, majd vegyük visz-
sza 170 fokra és í�gy süssük készre 
20-25 perc alatt.

A� ldott húsvéti ünnepeket kí�vánok!

Fehérné Kiszlinger Anett
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„Egymagam
kevés lennék ehhez”

Fehérné Kiszlinger Anett adomán�-koordinátorral be-
szélgettünk az orosz-ukrán háború n�omán kialakult 
menekülthel�zetben megvalósuló diakóniáról. A Mag�ar 
Református Szeretetszolgálat eg�ik zöld ang�ala ő, aki 
a megnövekedett adomán�ok közepette is lendületben 
van, minden nap erőt ad számára a belülről fakadó se-
gítőkészség. Töréken� alkata ellenére nemcsak a papír-
munkát végzi el, hanem szükség esetén megemel jó né-
hán� doboz adomán�t. A célt, és nem az érdeket tartja 
szem előtt. A jelenlegi g�űjtések kapcsán olvashatjuk és 
hallhatjuk nevét a dunántúli g�ülekezetekben, de most 
személ�esebben is megismerhetjük ebből az interjúból.

– Az Alsóörsi Koordinációs 
Központban dolgozol. Azon a 
településen is laksz?

– Nem, Lovason élek a csa-
ládommal. Tulajdonképpen 
veszprémi lány vagyok, Alsó-
örsre mentem férjhez, majd 
Lovason tudtunk venni egy 
házikót, ahol élünk.

– Milyen érzés közel élni a 
Balatonhoz?

– Nagyon szeretek itt élni, 
mert gyönyörű a táj, kedvesek 
az emberek. A nyári zsongást 
kevésbé kedvelem. Strandol-
ni soha nem jártam, az aktí�v 
pihenés hí�ve vagyok. Min-
den nap, amikor átmegyek 
Lovasról Alsóörsre, mindig 
más képét mutatja a Balaton. 

Egyszerűen páratlan! Szeren-
csésnek érzem magam, hogy 
itt élhetek. Ha valaki ado-
mányt hoz hozzánk, nem bí�r 
betelni a látvánnyal, annyira 
megragadó az alsóörsi refor-
mátus templomtól a balatoni 
panoráma.

– Hogyan vezetett az utad a 
Szeretetszolgálathoz?

– Közel másfél éve kerül-
tem a Magyar Református 
Szeretetszolgálathoz. Előtte 
vendéglátásban dolgoztam. 
Amikor Kálmán Csaba nagy-
tiszteletű úr kialakí�totta itt 
a szeretetszolgálat önkéntes 
pontját és raktárát, akkor 
három éve ide hí�vta a férje-

met munkatársnak. Ahogy 
sokasodtak a feladatok, szük-
ség lett egy adomány koor-
dinátorra. Nagytiszteletű úr 
tudta, hogy meg fog szűnni a 
munkahelyem, és megkere-
sett, hogy vállalnám-e a ko-
ordinátori feladatkört. Igent 
mondtam, és azóta a Szere-
tetszolgálathoz tartozom. 
Nagyon szeretem csinálni. 
U� gy érzem, hogy egész jól 
belerázódtam. Talán azért is 
tudom jól és készségesen csi-
nálni ezt a szolgálatot, mert 
mi is voltunk nehéz hely-
zetben, és nekünk is voltak 
segí�tőink. Sokszor gondol-
kodtam azon, hogy hogyan 
tudom visszaadni mindazt a 
jót nekik, aztán megvilágosí�-
totta Isten, hogy nem nekik 
kell visszaadom a jót, hanem 
tovább kell adnom azt. Ezzel 
a munkával pontosan ezt te-
szem.

– A vendéglátós múlthoz ké-
pest éles váltásként élted meg 
az adomány-koordinátorsá-
got?

– Más tí�pusú feladat ez. Az 
egyházi világ belsejébe bele-
cseppenni nem volt egyszerű. 
Mára már nagyvonalakban 
átlátom a rendszert, melyik 
egyházmegyének hol van-
nak a határai, kit hogyan illik 
megszólí�tani.

– Kötődsz a helyi gyüleke-
zethez is, vagy csak a Szere-
tetszolgálatnál végzett munka 
köt ide?

– Nem csak a munka miatt 
tartozom ide. A fiunk a helyi 
református általános iskolá-
ba járt, ahol voltak családi na-
pok és lelki napok, amiken én 
is örömmel részt vettem. I�gy 

kezdtem el templomba járni, 
majd becsatlakoztam a refor-
mátus kórusba. Tehát előbb 
volt ez a gyülekezetem, és 
utána lett itt a munkahelyem.

– Mi a feladatod a dunántúli 
központi gyűjtőhelyen?

– Vannak állandó, és van-
nak időszakos feladatok. U� n-
nepekhez és alkalmakhoz 
igazodva jönnek egymás után 
az adománygyűjtések és -osz-
tások. Adventben kiszállí�tjuk 
a szeretetdobozokat, majd 
begyűjtjük, ugyaní�gy húsvét-
kor. Tavasszal van a szeretet-
hí�d program, azután nyáron 
tanszergyűjtést szervezünk. 
Mindezekhez áruházi gyűjté-
sek is kapcsolódhatnak.

– Mekkora terület tartozik 
hozzád?

– Az egész Dunántúl. Nem 
egyházkerületként, hanem 
közigazgatási megyéket te-
kintve Komárom-Esztergom 
megyétől Baranyáig, Somogy-
tól Győr-Moson-Sopron me-
gyéig minden. O� sszesen nyolc 
megye. Az ezekből beérkező 
adományokat kezeljük, és az 
innét kapott támogatási kérel-
meket igyekszünk teljesí�teni. 
E� rkeznek felajánlások 
telefonon vagy e-mailben, 
és akkor azt ott helyben 
segí�tjük rászorulóhoz 
eljuttatni lelkipásztorokon és 
családsegí�tőkön keresztül.

– Ezen a nagy területen fo-
lyamatosan úton vagytok?

– Nem, hanem időszakosan 
és célirányosan kelünk útra. 
Igyekszünk költséghatéko-
nyak lenni. Mindig összeszer-
vezzük a feladatokat. Az egyik 
leghosszabb út, amit utoljára 
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megtettünk, az a karácsonyi 
szeretetdobozok összegyűj-
tésekor volt. Alsóörsről in-
dulva már nyolc órakor ott 
voltunk Dombóváron, majd 
onnét elmentünk Kaposvár-
ra, aztán Kaposmérőbe, és 
összeszedtük az adományo-
kat, majd továbbmentünk 
Kéthelyre egy fiúotthonba, 
ahol Nyilas Misi dobozokat 
osztottunk. U� tközben 
felhí�vott a fonyódi lelkész, 
ezért odakanyarodtunk 
adományokért, végül 
elmentünk még Héví�zre meg 
Tapolcára, s csak azután 
mentünk vissza Alsóörsre, 
ahol még kipakoltuk az 
egész autót. Az egyéni 
é l e l m i s z e r t á m o g a t á s i 
kérelmeket, amennyiben 
nem a megyéből érkeznek, 
akkor postai úton juttatjuk el.

– Mit érzékelsz február 24 
óta?

– Feje tetejére állt a világ, 
mindennap óriási a ránk 
váró feladat, de bí�zom ben-
ne, hogy rövidesen norma-
lizálódik ez a helyzet. Az 
elmúlt két hétben több ezer 
kiló adomány érkezett be az 
irodánkba, nem kis feladat 
mindezt raktározni, még ha 
csak átmenetileg is. Nagy-
tiszteletű Kálmán Csaba 
bocsájtotta rendelkezésünk-
re a gyülekezeti termet és 
végszükség esetén a temp-
lomot is. Jelen pillanatban 
megteltünk, várjuk holnapra 
a teherautót, hogy célzottan 
elszállí�tsák a határon túli 
intézményeknek, ahol nagy 
szükség van rá. Adomány-
dömping van, és mi, alkal-
mazottak nem lettünk töb-
ben, mégis helytállunk, kö-
szönhető önkénteseinknek. 
Mindig van gondja Istennek 
arra, hogy legyen elég segí�tő 
kéz. Például rehabilitációs 
munkavégzés is folyik itt a 
Szeretetszolgálatnál, macit 
varrnak két műszakban, és 
az ő mentoruk szükség ese-
tén besegí�t az adományok 
szortí�rozásába. Gyűjtünk, 
szortí�rozunk, és eljuttatjuk 

a nagyobb gyűjtőraktárak-
ba az adományt. Hétvégén 
ügyeletet tartunk, ilyenkor 
az adományt önkéntes áru-
fuvarozók bevonásával jut-
tatjuk célba.

– Mi tudható az adakozók 
köréről?

– Vannak egyházi és világi 
adakozók is. Püspök úr levele 
után minden dunántúli egy-
házmegyéből érkezett már 
adomány. De a gyülekezetek 
és egyházi intézmények mel-
lett volt több középiskolai fel-
ajánlás, valamint katasztró-
favédelemtől, tűzoltóságtól, 
biztosí�tó kirendeltségétől is 
érkezett adomány. U� gy látom, 
hogy az emberek összefogtak 
szerte az országban. Megha-
tóan szép és hasznos gesztus, 
hogy egy öregotthon lakói 
kabátkát, ruhát, tutyit kötnek 
a menekült csecsemőknek és 
kisgyerekeknek. Aztán pél-
dául egy kozmetika is vállal-
ta, hogy gyűjtőpont lesz, már 
kétszer is hoztunk el tőlük 
adományt. Facebook csopor-
tokban is hallanak rólunk, és 
azon keresztül is megkeres-
nek. Aztán voltak olyan csa-
ládok, akik egyéni gyűjtést 
kezdeményeztek, csak aztán 
olyan sok adomány érkezett 
hozzájuk, hogy egész egy-
szerűen nem tudták kezelni, 
és akkor fordultak hozzánk, 
hogy juttassuk el oda, ahol 
szükség van rá. Az emberek 
többségét mélyen megérin-
tette ez a helyzet, és nagyon 
nyitott lett a szí�vük. Ki mivel 
tud segí�teni, azt adja. Ha csak 
egy kiló liszt, akkor azt hoz-
za, ha van egy vendégszobája, 
akkor azt ajánlja fel, vagy tol-
mácsolással, árufuvarozással 
áll rendelkezésre. Akinek 
fizikai ereje van, az a pako-
lásban segí�t önzetlenül, szó 
nélkül. Most érződik igazán, 
hogy súlya van a jótetteknek.

– Elkíséred az adományo-
kat, és voltál a határon?

– E� n személy szerint nem 
voltam, hanem a férjem 
volt a lelkipásztorunkkal 

együtt a múlt héten. Zá-
honyban, a vasútállomáson 
osztották ki azt a háromszáz 
é l e l m i s z e r c s o m a g o t , 
amit a szeretetszolgálati 
központban összeállí�tottunk. 
Megvárták, amí�g felszálltak 
a menekültek a vonatra, és 
azután adták át. I�gy valóban 
annak a kezébe került, 
akinek szántuk, és akinek a 
leginkább szüksége van rá.

– Gondolom, az adományok 
számával az adminisztráció is 
megnövekedett.

– Természetesen igen. Min-
dent be kell vételezni egy 
raktárrendszerbe, és amit 
kiadunk, azt ki kell venni 
ugyanebből a rendszerből. 
U� gy kell elképzelni, mint egy 
élelmiszerboltban – el kell 
tudni számolni a bevétellel és 
a kiadással. Az ukrán válság-
gal kapcsolatban beérkező 
adományokat a menekültek 
megsegí�tésére használhat-
juk fel. Sokan bizalmatlanok 
a jótékonysági szervezetek-
kel kapcsolatban, különösen 
azok felé, akik személyesen 
gyűjtenek. 

– Azáltal, hogy belelátsz egy 
jótékonysági szervezetbe, így 
nagyobb a bizalmad neked is 
a korábbi időkhöz képest? 

– Teljes mértékben! Koráb-
ban szkeptikus voltam, nem 
voltam teljesen meggyőződve 
arról, hogy valóban oda is ke-
rül, ahova szánom a pénzt. Az 
alapí�tványnál végzett mun-
kám erősí�tett meg abban, 
hogy a felajánlások valóban 
az arra rászorulóknak van 
eljuttatva. A mai fejlett digi-
tális világban ráadásul erősí�-
teni tudjuk visszajelzésekkel, 
hogy az adomány célt ért, és 
becsületesen bánunk vele a 
Magyar Református Szeretet-
szolgálatnál.

– Mit szeretsz a munkád-
ban?

– Nemes egyszerűséggel 
szeretem, hogy segí�thetek. 
Nyilván kell ehhez maga a 
szervezet is, mert egymagam 

kevés lennék ehhez. A logisz-
tikát, az összehangolást és 
a probléma megoldásának 
megtalálását is szeretem. 
Nagy boldogság nekem, hogy 
a gyermekünk is szí�vesen ki-
veszi a részét a szeretetszol-
gálati munkából. O�  most a lus-
ta kamaszkort éli, nem igazán 
lehet munkára befogni, de ha 
arról van szó, hogy adományt 
kell vinni vagy gyűjteni, akkor 
ő ott van. Az áruházi gyűjté-
sekből is kiveszi a részét szó 
nélkül. Nagyon büszke vagyok 
rá.

– Amikor adományt visztek, 
akkor nem éppen az úri ne-
gyedet járjátok végig egy-egy 
településen, mégis elviszed a 
fiadat magaddal.

– Igen, mert nem gondo-
lom, hogy burokban kellene 
nevelnem. A mai kamaszok 
hatalmas elvárásokkal van-
nak a szüleik felé, ezért nem 
bánom, ha néha belelát a sze-
génységbe, és ezáltal tudja ér-
tékelni azt, amit itthon tőlünk 
kap. Nem fogom tudni meg-
venni neki soha a toronyórát 
láncostól, nem is akarom, de 
tudja értékelni azt, amit meg-
kap tőlünk, a szüleitől.

– A hívő embernek általá-
ban van kedves bibliai igéje 
vagy lelki éneke. Nálad is így 
van ez?

– „Hálát adok, Uram, az éle-
tért, / Rólad zeng énekem, 
hegy, völgy, a rét. / A napokat 
te számolod, / Uram, én min-
denért hálát adok…” Ez a dal 
és az egész hitem egy kapasz-
kodó nekem. E� n leginkább 
csak az egészségért imád-
kozom, mert úgy érzem, ha 
az megvan, akkor bármilyen 
akadályt képes vagyok leküz-
deni.

– Kívánom, hogy Isten gond-
viselése hordozzon tovább 
benneteket, és köszönöm az 
adományok célba éréséért 
végzett szolgálatodat!

Kutasiné Molnár Boglárka
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Üdvözlégy Szent Keresztfa!
Hamvaszószerdával meg-

kezdődött az Anyaszentegy-
ház életében talán lelkileg a 
legtermékenyebb kegyelmi 
időszak, a nagyböjt. A szent 
negyven nap alatt, bősége-
sen volt idő elmélkedni az 
U� r Jézus irántunk megmu-
tatkozó szeretetéről, amit 
O�  í�gy mondott: „Senkinek 
sincs nagyobb szeretete 
annál, mint aki életét adja 
barátaiért. „A szentmise li-
turgiájában imádkozzuk, 
hogy „betegségeinket, nyo-
morúságainkat O�  hordoz-
ta és bűneinket felvitte a 
keresztfára”. De mielőtt az 
Atya iránti engedelmessé-
gének végképp eleget tett 
volna, elárultatásának elő-
estéjén, mint egy összefog-
lalva szolgálatát bemutatta 
az első szentmisét. Először 
konszekrált: testévé vá-
lasztotta a kenyeret, vérévé 
változtatta a bort, és há-
laadással maradéktalanul 
fölajánlva önmagát az Atyá-
nak, odaadta taní�tványai-
nak: „vegyétek és egyétek, 
vegyétek és igyatok belőle 
mindnyájan...” Tehát a nagy-
csütörtök esti szentáldo-
zásunk azt jelenti: közünk 
van a Megváltó Jézushoz, 
akarjuk, hogy közösségben 
legyünk O� vele. 

A nagyböjt, emberi szem-
mel  nézve, legtragikusabb 
napján nagypénteken nincs 
szentmise. Az egész na-
pot áthatja az emlékezés, a 
bűnbánat és a hála. Az em-
lékezés, melyet fájdalmassá 
tesz a bűnbánat és remény-
nyel tölt meg a hála. Ne-
künk ugyanis kétszeresen 
van közünk a megfeszí�tett 
Krisztushoz. Bűneinkkel 
oka vagyunk a szenvedésé-
nek, a bűnbánatunkkal célja 
és tárgya leszünk a szerete-
tének. 

A bűn büntetést von maga 
után és jóvátételt követel. 
Ezt minden ember tudja, s 
ha meg nem rontják, egyet 
is ért vele. Ha azonban en-
ged a hármas kí�sértésnek 
- az ösztönök, a siker, és a 
hatalom kí�sértésének - , egy 

ideig tud közömbösnek lát-
szani, mint akit ez a kérdés 
nem érdekel; vagy a hata-
lom révén tud úgy viselked-
ni, mintha ő kí�vül állna a 
törvényen. De sem a lelkiis-
meret, sem a végső igazság-
szolgáltatás elől nem me-
nekülhet el az ember. Mint 
ahogy nagyon sok vallás 
felismerte, hogy vérontás 
nélkül nincs bocsánat. 

A megváltásra ezért volt 
szükség és a mi bűneink 
okozták a Megváltó szenve-
dését. sokan, nagy szentek 
is elgondolkodtak már azon, 
hogy vajon az Ige megteste-
sülése megtörtént volna-e 
akkor is, ha A� dám és E� va 
nem vétkezik, és nem lép 
be a világba a bűn és halál. 
Arra a következtetésre ju-
tottak és juthatunk mi is, 
hogy csodálatosan szép le-
hetett volna a teremtés, az 
emberiség és a megtestesült 
Fiú találkozása egy bűnte-
len világban. 

De a világ az ember bűné-
nek következményeit viseli, 
mi emberek pedig bűnösök 
vagyunk. Ezzel lettünk oka 
a Megváltó szenvedésének. 
S ha valaki azt mondaná „Mi 
közöm a megfeszí�tett Krisz-
tushoz? „ , úgy viselkednék, 
mint amikor valaki a közle-
kedésben balesetet okozott 
- gázolt , vagy  elsőbbséget 
meg nem adva egy másik 
kocsit karamboloztatott - , 
s áldozatát cserbenhagyva 
elmenekül. Ha megfogják, 
mí�g rá nem bizonyí�tják vét-
kességét, azzal védekezik: 
mi közöm hozzá? 

Drága jó keresztény Test-
véreim!  Közünk van a 
megfeszí�tett Jézus szenve-
déséhez, okai vagyunk. En-
nek beismerése kell, hogy 
bűnbánatot és engesztelő 
szeretetet fakasszon a szí�-
vünkben. 

A bűneink mindig enge-
detlenséget testesí�tenek 
meg. Engesztelni, jóváten-
ni csak engedelmességgel 
lehet, s a megváltó Jézus 
maga az engedelmesség.  
Szent Pál apostol í�gy í�rja: 

„Krisztus engedelmes volt 
mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig...”. A Fiú örök, 
szerető engedelmessége az 
Atya iránt a Szentlélekben a 
szentháromságos élet része, 
s magában foglalja az em-
bert megváltó szeretet is. 

Jézus egész élete, szol-
gálata, önmaga kiüresí�tése 
engedelmesség. Teszi, öröm-
mel teszi, mert tudja, hogy 
az Atya akarja í�gy. János ke-
resztségekor a Jordánnál, a 
Szí�neváltozás hegyén maga 
az Atya tett erről bizonysá-
got, amikor kinyilatkoztatta: 
„O�  az én szeretett Fiam, aki-
ben kedvem telik”, mert en-
gedelmes. Testvéreim a Jé-
zus Krisztusban! - Mi el sem 
tudjuk képzelni azt a benső-
séges és állandó közösséget, 
ami a földön élő Jézus Krisz-
tus embersége és a Szent-
háromság személyei között 
volt és van. Pedig Jézus be-
szélt róla, amikor azt mond-
ta, hogy „E� n nem magamtól 
beszélek, azokat mondom 
el, amiket az én Atyámtól 
hallottam, és azokat cselek-
szem, amiket Nála láttam” ( 
Jn.8,28). Az Olajfák hegyén, 
tudván mindent, ami reá 
várt, vérrel verí�tékezett, s 
kérte: „Atyám, ha lehetséges, 
múlják el tőlem e kehely, de 
ne az legyen, amit én akarok, 
hanem ami te” (Lk.22,42 ). 
Jézus Krisztus egész pere, 
megkí�noztatása, elí�télteté-
se, keresztútja, a kereszten 
töltött közel hat órája, mind 
- mind engedelmességének 
beteljesedése.  Ezt ajánlja föl 
értünk engesztelő, megváltó 
áldozatul. 

A Miatyánkban megtaní�-
tott kérni az engedelmessé-
get. Mert ezt kérjük, amikor 
í�gy imádkozunk: „legyen 
meg a Te akaratod”, a Te 
örök Atyai akaratod. Itt a 
földön velem, velünk mind-
nyájunkkal úgy legyen meg 
az akaratod, úgy tudjuk tel-
jesí�teni, ahogy ez az akarat  
a mennyben , a Szenthá-
romságban él és a mennyek 
országában maradéktalanul 
érvényesül.

Szeretett  Testvéreim ott 
állt Jézus Anyja- a fájdalmas 
Anya, János- a szeretett ta-
ní�tvány, Mária Magdolna- 
akinek sok bűne bocsájtatott 
meg, mert nagyon szeretett, 
s a távolban a többiek, akik 
Gallileából kí�sérték el Jézust. 
A Szűzanyában tökéletes az 
engedelmesség. Benne folya-
matosan és egyre nagyobb 
szeretettel élt a „legyen ne-
kem a Te Igéd szerint”, s ha-
totta át cselekedeteit. O�  ott 
a kereszt alatt állva tökéle-
tesen egy szenvedő Fiával, 
mindegyikünknél inkább 
köze van Hozzá, közösség-
ben van vele.

Nagypénteken, amikor 
értetlenül állunk, amikor 
imádással hódolunk a meg-
feszí�tett Jézus Krisztus 
előtt, megcsókoljuk a fe-
születet, vagy másképpen 
fejezzük ki tiszteletünket, 
és lelkünk mélyén mi ma-
gunk is szeretnénk igazán 
engedelmesek lenni. Sze-
retnénk, ha a továbbiakban 
egyre kevésbé lennék okai 
a Megváltó szenvedésének, 
s egyre inkább lehetnénk 
szeretetének tárgya azáltal, 
hogy figyelünk rá: odahall-
gatunk a szavára, szolgáljuk 
őt embertársainkon keresz-
tül, nem rágalmazzuk meg 
felebarátainkat, hanem tö-
rődünk azzal, amire a ke-
resztre feszí�tett Jézus pél-
dát ad nekünk.

Az O�  halála nekünk életet 
hozott, és ez nem más, mint 
az örök élet. O�  halálával le-
győzte a halált és föltámadá-
sával újjáteremtette az éle-
tet. Ez az élet számunkra az 
örök élet, az örök boldogság.

Szí�vből kí�vánok kedves 
keresztény testvéreimnek 
az örök életben bizakodó, 
boldog, allelujás húsvéti 
szent ünnepeket. 

„Imádunk téged Krisztus, 
és áldunk Téged, mert szent 
keresztet által megváltottad 
a világot”. 

v. Ajtós József László
c. prépost, kerületi esperes,

plébános
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A nagyheti szertartások rendje
Nag�szerda:
Paloznak: a hagyományossá vált szentmise, szentgyónással 

és szentáldozással a plébániai képviselőtestületi tagoknak és 
mindenki számára. Szentgyónás 17.00 órától a sekrestyében 
a szentmise 18.00 órakor kezdődik.

MINDENKIT SZERETETTEL HI�VUNK E� S VA� RUNK!

Nag�csütörtök: az Oltáriszentség és az Egyházi Rend 
szentsége alapí�tásának emlékünnepe.

Csopak: szentmise 18.00 órakor, ezt követően egy órás vir-
rasztás.

Nag�péntek: URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁ-
LÁNAK EMLÉKÜNNEPE

Paloznak: 15.00 órakor keresztúti ájtatosság a négy falut 
magába foglaló ifjúság és felnőttek számára, a Paloznaki kál-
vária dombon.

Csopak: 17.00 órától 1 órás virrasztás a szentsí�rnál
Felsőörs: 18.00 órakor nagypénteki szertartások. 19.15-től 

szentségimádási óra, a szentsí�rnál

Nag�szombat:
Paloznak: 17.00 órakor nagyszombati szertartások, feltá-

madási szentmise, feltámadási körmenet

Az alábbi körmeneti útvonalon, időjárás függvényében!
Templomkert – boldog Apor u. – Fő u. – Kossuth u. –  boldog 

Apor u. – Templomkert

Húsvétvasárnap: URUNK FELTA� MADA� SA� NAK U� NNEPE
Csopak: 8.30 órakor feltámadási, húsvéti, ünnepi szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor feltámadási, húsvéti, ünnepi szent-

mise
Lovas: 17.00 órakor húsvéti szentmise

Húsvéthétfő:
Felsőörs: 10.30. órakor elsőáldozási szentmise
Paloznak: 18.00 órakor szentmise

Valljuk meg bátran mindnyájan, a feltámadt Jézus Krisztus-
ba vetett hitünket!

BE� KE� S, O� RO� MTELI HU� SVE� TI U� NNEPEKET KI�VA� NOK PA-
LOZNAK, CSOPAK, LOVAS és FELSO� O� RS KO� ZSE� GEKBEN E� LO� , 
MINDEN FELEBARA�TUNKNAK és TESTVE� RU� NKNEK A JE� -
ZUS KRISZTUSBAN!

vitéz Ajtós József László
c. prépost, kerületi esperes, plébános

Húsvéti köszöntő 2022
Az angyal í�gy szólt az asszonyok-

hoz: „Ne féljetek! A názáreti Jézust 
keresitek, akit megfeszítettek? Nin-
csen itt, feltámadott!” (Mk 16,6)

Kedves Testvéreim! Mindannyi-
unk szí�vét és lelkét átjárja új erőt 
adva a tavaszi első napsugarak mea-
lege, az újraéledő természet szépsé-
ge, a nyiladozó virágok illata. Azért 
szeretem a tavaszt, mert képes a 
teremtett világot, az ember életét 
új reménnyel, az élet feltámadásá-
nak üzenetével betölteni és tud-
juk, ennek a ténynek bizonyossága, 
csodálatos felismerése megérint 
mindannyiunkat. 

Ennek a ténynek a jó hí�rét (evan-
géliumát) hirdette az angyal az asz-
szonyoknak: „Ne féljetek… Nincsen 
itt, feltámadott” (Márk ev. 16,6.). 
Az Istennek mindenre van hatalma, 
még a legreménytelenebb élethely-
zetben is van megoldás, csak ész-
re kell venni, fel kell ismerni és el 
kell fogadni az angyalok által meg-
hirdetett lehetőséget: ne féljetek. 

Kapaszkodjunk bele lelkileg ebbe 
az örökkévaló üzenetbe, hiszen a 
mostani háborús helyzetben a me-
nekültek megsegí�tésében megmu-
tatkozott: van még tiszta, érdek nélo-
küli önzetlen érték és üzenet, amely 
nem keresi a maga hasznát, hanem 
másoknak kí�nálja fel a reményt, az 
áldást és a békességet. 

A mai önző, maga hasznát kereső, 
másokat semmibe vevő, hitet, meg-
győződést, vallást és nemzeti identi-
tást eltipró káoszos világban a hús-
véti örömhí�r pont az ellenkezőjét 
kí�nálja nekünk. Isten ugyanis Jézus 
feltámadása által helyreállí�totta az 
ember által elrontott világ rendjét 
és adott egy csodálatos lehetőséget 
annak, aki mindezt az örökkévaló 
törvényt elfogadja és elhiszi: az élet 
győzött a halál felett.  A természet 
ezt a törvényt jól ismeri és minden 
tavasszal, ezért nyí�lnak újra a virá-
gok ezért indul újra az élet. 

Szí�vemből kí�vánom, húsvét ünne�-
pe alkalmából erősödjön meg ben-

nünk annak a bizonyossága, hogy 
nekünk Jézus Krisztusért, az ő feltá-
madásáért van örökkévaló életünk, 
hogy nem az elmúlás és a halál je-
gyeseként kell leélni az életünket, 
hanem azzal a felszabadult hittel, 
erővel a szí�vünkben: „mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki engem meg-
erősít.” (Filippi 4,13.).

Kálmán Csaba
református lelkész

Ünnepi istentiszteletek:

Virágvasárnap:
Lovas: 9:30 óra, Alsóörs: 11:00 óra

Nag�péntek:
Lovas: 9:30 óra, Alsóörs: 11:00 óra

Húsvét vasárnap úrvacsorával:
Lovas: 9:30 óra, Alsóörs: 11:00 óra

Húsvét hétfő:
Lovas: 9:30 óra, Alsóörs: 11:00 óra
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Hamarosan itt a tavasz...
Igen és erre is fel kell kég-

szülnünk! A hosszú tél bin-
zon�osan megviselt min-
denkit, a COVID járván�ról 
és a háborúról nem is ber-
szélve!

Jönnek a melegebb, napa-
fényes napok, amik lehetőt-
vé teszik az egyre gyakok-
ribb, s egyre hosszabb idejű 
kinttartózkodást, ami nak-
gyon hasznos, hiszen pótolja 
a D-vitamint, lehetőséget ad 
a testmozgásra, ami szüksé -
ges is és hasznos, de eleinte 
csak mértékkel, fokozato,-
san emelve a terhelést. A 
rendszeres séta, vagy egyéb 
sport a tavaszi fáradtságot is 
legyőzheti.

Rügyeznek, majd virágozy-
nak a fák, bokrok, beindul 
ez élet a természetben, de 
ezzel együtt sajnos jelentn-
kezhetnek az allergiás tüe-
netek is. Aki tudja magáról, 
hogy érzékeny valamilyen 
virágporra, már előre kezdje 
el szedni gyógyszerét, hogy 
megakadályozza súlyosabb 
tünetek kialakulását. Kültéri 
séták után javasolt a „kull-
lancsvizit”, mert ők is ott 
vannak már mindenütt, nem 
kell erdőbe menni, hogy ta-
lálkozzunk velük. Ha valaki 
sokat van kinn, javasolt a 
kullancsok által terjesztett 
agyhártyagyulladás elleni 
védőoltás.

Védőoltás: a coronaví�rus 
is itt van még velünk, aki 
nem vette még fel a védőm-
oltást, mindenképpen ja -
vasolt, különösen bizonyos 
betegségekben szenvedőke-
nek. Gyönyörűen süt a nap, 
de az időjárás még csalóka 
lehet, a hőmérséklet még 
nem magas, nagy a meghű-
lés veszélye, ügyelni kell a 
réteges öltözködésre. Fi -
gyelni kell az UV sugárzásy-
ra is, mert ugyan hűvösebb 
az idő, de a sugárzás í�gy is 
árthat, kevesebbet legyünk 
kinn a déli órákban, haszi-
náljunk magas faktorszámú 
fényvédő krémet.

Nos ezektől függetlenül 

örüljünk újra a tavasznak, a 
közeledő nyárnak, a járványz-
hullám leszálló ágának, s 
bí�zzunk benne, hogy hamaa-
rosan visszatér a béke is...

U� dvözlettel:
dr. Bardóczi Miklós

háziorvos

Főhajtással emlékeztek a kommunizmus áldozataira Lovason
A Mag�ar Vidék Országos 

56-os Szervezet a kommu-
nizmus áldozatainak em-
léknapja alkalmából rende-
zett tisztelgő összejövetelt a 
Stefanovszk�-háznál, Lovasi 
Jenő mag�ar királ�i főhad-
nag�, az 1956-os Lovasi For-
radalmi Nemzeti Bizottság 
eg�kori elnökének emlék-
táblájánál.

A megjelenteket Pintér Kor-
nél, a Magyar Vidék Országos 
56-os Szervezet országos el-
nöke köszöntötte, majd em-
lékbeszédet Kovács Mária 
Györgyi, Lovasi Jenő unokája, 
a Stefanovszky-ház visszavá-
sárlója mondott. Kiemelte: 
sok család a kommunista dik-
tatúra áldozatává lett. Voltak, 
akik a vagyonukat, a létbizton-
ságukat, í�télőképességüket, 
mások az életüket is elveszí�-
tették a felfordulásban. Hang-
súlyozta, a történelem emberi 
sorsok szövevénye: nyugod-
tabb és viharosabb sorsok ala-
kulnak, attól függően, hogy ki 
milyen korban, hol és miként 
szerepel benne. Belekevere-
dik a történelembe az ember, 
és a sodrásban több-kevesebb 
sikerrel próbálja irányí�tani az 
életét elvek, eszmék és a túl-
élési ösztön mentén. 

Kovács Mária Györgyi be-
szélt arról is, hogy felmenői 
biztosan nem erre a békére 
számí�tottak 1945-ben. Arra, 
amit a Szovjetunió és a kom-
munizmus eszméje az ország-
ra kényszerí�tett. A társada-
lom polarizálódott, és ez az, 
ami nemcsak meghatározza, 
hanem túl is mutat az egyes 
emberek sorsán. Kijelentet-
te, semmissé tenni dolgokat 
nem tudunk, de megérteni és 
feldolgozni szükséges a tör-
ténteket.

Koszorút helyezett el az em-

léktáblánál Lovasi Magdolna 
Andrea, Kovács Mária Györ-
gyi és Lovasi-Kovács Andrea, 
valamint Dr.Varjas Géza, Var-
jas Ildikó és Varjasné Székely 
E�va. Koszorúzott a Magyar 
Vidék Országos 56-os Szer-
vezet és a Történelmi Vitézi 
Rend nevében vitéz Mayer 
Ferenc Sándor országos al-
elnök, egykori politikai el -
í�télt, valamint -56os bajtársi 
tisztelete jeleként elhelyezték 
a külföldön tartózkodó 
Zámbó Miklós koszorúját 
is. Lovas O� nkormányzata 

képviseletében Tóth János 
önkormányzati képviselő, az 
Alsóörs–Lovasi Református 
Társegyházközség képvise-
letében Dr. Kálmán Csaba 
lelkipásztor és Dienes Károly 
gondnok is elhelyezték az em-
lékezés virágait. 

Ezután az emlékezők átvo-
nultak az egykori Varjas-ház-
hoz, és megkoszorúzták Var-
jas Géza, a kommunista dikta-
túra áldozatává vált nagygaz-
da emléktábláját.

Fotó és szöveg:
Juhász-Léhi István/Napló

Kovács Mária Györgyi mondott emlékbeszédet a Stefanovszky-ház előtt 
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„meztelen Isten”
 – könyvbemutató, beszélgetés Sajgó Szabolcs

jezsuita pappal
A Lovasi Esték első előadója Sajgó Szabolcs jezsuita 

szerzetes, pap, író, költő és műfordító volt, akinek nem-
rég a Kortárs Kiadónál jelent meg legújabb verseskötete, 
meztelen Isten cí�mmel. A vendégeket Fazekas Gábor alpol-
gármester köszöntötte, aki az est házigazdája és moderá-
tora volt.

Először életújával ismer-
kedhettek meg röviden az ér-
deklődők. Bővebben: 1951-
ben született Budapest-Ke-
lenföldön, hét gyermek közt 
negyedikként. A Veres Pálné 
Gimnázium befejezése után 
filozófiát és teológiát tanult 
Esztergomban és Buda-
pesten. 1968-tól a Regnum 
Marianum közösség tagja. 
1974-ben szentelték eszter-
gomi egyházmegyés pappá a 
Budapest XI. kerületi Szent 
Imre templomban, ahol hat 
évvel korábban Isten meg-
térí�tette és elindí�totta a papi 
élet felé. Bernecebarátiban, 
Nyergesújfalun, Szécsény-
ben, Budapest-Angyalföldön 
és Budapest-Herminame-
zőn szolgált. 1981-ben Bel-
giumba távozott.1982-ben 
fölvették a jezsuita rendbe. 
A magyar provincia torontói 
(Kanada) noviciátusának el-
végzését követően 1984-ben 
letette szerzetesi fogadal-
mait. 1985-től a Külföldi Ma-
gyar Cserkészszövetség tag-
ja, 1987-től tisztje. 1985-től 
1994-ig A Szí�v magazin szer-
kesztője, majd kiadója. 1990 
januárjában, az első szabad 
választások előtt a lapot 
Kanadából visszatelepí�tette 
Magyarországra. 1990-től a 
Magyar Katolikus U� jságí�rók 
Szövetsége (MAKU� SZ) ala-
pí�tó tagja és sok évig alelnö-
ke.1990 és 1994 között az 
induló Szent Ignác Szakkol-
légium lelki vezetője. A Szí�v 
Szentjánosbogár mozgalmá-
nak 1990-től alapí�tója és ve-
zetője. 1990 és 2010 között 

a Katolikus Egyetemért Ala-
pí�tvány kuratóriumának tag-
ja. 1994 és 1999 között a Pax 
Romana országos lelkésze. A 
United Religions Initiative 
vallásközi világszervezet 
európai vezetőségének tagja 
2000 és 2005 között. A Ke-
resztény E� let Közösségének 
országos egyházi asszisz-
tense 2002 és 2007 között. 
1993-ban megalapí�tja a do-
bogókői Manréza Lelki és 
Kulturális Központot és ve-
zeti 2008-as visszatéréséig 
Kanadába. I�ró, költő és vers-
fordí�tó. A Manréza Füzetek 
sorozat szerkesztője. 2008-
tól Kanadában tevékeny-
kedik, a torontói Szent Er-
zsébet templom plébánosa 
2013-ig. 2009-2013 között a 
Kanadai Magyar Papi Egység 
vezetője. 2014-től Budapes-
ten a Párbeszéd Háza igaz-
gatója. 2019-től a Hungary 
Helps jószolgálati nagyköve-
tet. 2021. augusztus 19-én a 
magyar kultúra ápolásában 
és határon túli népszerűsí�-
tésében, illetve a vallásközi 
párbeszéd előmozdí�tásában 
vállalt szerepe, valamint az 
üldözött keresztények mel-
letti elkötelezett kiállása 
miatt a Magyar E� rdemrend 
tisztikeresztje kitüntetésben 
részesült.

- Amikor kamaszként hal-
lottam, hogy az egyik bátyám 
pap szeretne lenni, magam-
ban azzal élcelődtem: azt 
hittem, ő ennél normálisabb. 
Életem ateista, materialista 
időszaka volt ez, egyáltalán 
nem mondhatom tehát, hogy 

egyenes lett volna az utam 
a papság felé. Tizenhét éves 
koromban aztán váratlanul 
megtapasztaltam, meglát-
tam valamit, ami gyökeresen 
megváltoztatta az életemet. 
Úgy éreztem, nem hallgatha-
tok erről. Ez indított el a papi 
hivatás felé. Lelki élményem 
volt, ám nehéz erről beszélni. 
Az emberek ilyenkor valami 
rendkívüli dologra gondol-
nak, de nem történt semmi 
rendkívüli. Inkább ahhoz ha-
sonlítanám, mint amikor az 
ember lekapcsolja a számító-
gépet, kicseréli az alaplapot, 
aztán újraindul a rendszer. 
Mindez egy pillanat tört ré-
sze alatt következett be. Na-
gyon erős belső tapasztalat 
volt, ami mindent átírt ben-
nem – mesélt a megtéréséről 
Sajgó Szabolcs. 

Tavaly jelent meg Mezte-
len Isten cí�mű verseskötete, 
melyből több verset is felol-
vasott a szerző és Fazekas 
Gábor alpolgármester. Utána 
ezeket „elemezték”. A kötet 
elején Lackfi János, József At-
tila-dí�jas költő, í�ró, műfordí�tó 
í�rt egy előszót: „Sajgó Sza-
bolcs költészete átkódoló lí�ra. 
Hoz valamit, öt kenyeret és 
két halat. Hoz valamit, egyet-
len mustármagot a marká-
ban. Hoz valamit, edényben 

kis kovászt. Hoz valamit, lám-
pásba való olajat. E� s próbálja 
átváltani, átváltoztatni. Szak-
mai ártalom lenne? Hiszen 
aki katolikus pap, az minden 
áldott nap az átváltoztatás 
bűvkörében él. Mi mást for-
dí�tanak még le ezek a sűrí�-
tett beszéddel fogalmazott, 
csupa kisbetűvel rejtjelezett, 
tömény szövegek? Mai idő-
ket hangolnak bibliai idők-
re. Régi történetet szőnek a 
maiakba. Eseti tartalmakat 
változtatnak örökké. Minden 
időket alakí�tanak át minden 
időkké.”

Sajgó Szabolcs lemezte-
lení�ti versvilágát: lemond a 
forma ékességéről, szikár, 
tömény sorokba sűrí�ti po-
ézisét. Lemond a látványos 
költői képekről, hogy a lé-
nyegről beszélhessen, hogy 
a felsajduló rövid kérdés, fel-
ismerés átüssön mindenen 
és az egekig törjön. Lemond 
í�rásjelről, nagy kezdőbetűk-
ről, központozásról, hogy mi 
magunk legyünk, aki „értené 
a szót mezí�telen”, ne pedig ő 
értesse velünk önmagát. Ami 
marad: a csupasz szó mágiá-
ja, a költészet ősi jussa, hogy 
arról és azon keresztül szól-
hasson, aki nélkül „a semmi 
nem létezik”. 

Szendi Péter
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„Nem vagy egyedül, senki sem menekül
- élet egy átalakuló világban”

Stumpf-Biró Balázs az éghajlatváltozás hatásait azono-
sító, és az alkalmazkodás fol�amatát támogató Cassand-
ra Programot fejlesztő Cassee Klímaadaptációs Tanács-
adó Zrt. társalapítója. A mentális felkészülést fontosnak 
tartó Deep Adaptation (Mél�alkalmazkodás) mozgalom 
mag�arországi képviselője, és a szemléletformálást segí-
tő Bet�áros Világ podcast alkotója. Ő volt a Lovasi Esték 
második előadója.

Stumpf-Biró Balázs az elején 
leszögezte, hogy ő nem jövő-, 
hanem összeomláskutató, í�gy 
már sejteni lehetett, hogy az 
előadásában viszonylag ke-
vés pozití�v dologról esik majd 
szó. A legelején a hozzávető-
legesen 4,4 milliárd éves Föld 
történetét egy évbe sűrí�tette. 
Képi elemekkel prezentálta 
bolygónk születését, a jégkor-
szakokat, az élet és az ember 
megjelenését. Mindez főleg a 
végén vált sűrűvé, ahol az í�rott 
emberi történelem ebben a 
léptékben csupán másod-
percekre tehető. Igyekezett 
egy olyan átfogó képet adni, 
ami segí�tségünkre szolgálhat, 
hogy megértsük a körülöttünk 
zajló folyamatokat, és azok ha-
tásait az életünkre. 

Előadásában kitért arra, 
hogy milyen összefüggés áll 
fenn a légkörben található 
üvegház gázok és a globális 
átlaghőmérséklet között. A 
tetten érhető trendek és folya-
matok alapján nagy valószí�nű-
séggel a mostani évtized lesz 
az utolsó, ami még inkább ha-
sonlí�t azokhoz, amiket eddigi 
életünk során megszoktunk. A 
harmincas évektől ez az arány 
várhatóan megfordul, és olyan 
tömeges, negatí�v folyamatok 
bontakozhatnak ki, amelyek 
mai szemmel nézve adott 
esetben a felismerhetetlensé-
gig megváltoztathatják az éle-
tünket. 2018-ban megjelent 
tanulmányában a brit Univer-
sity of Cumbria tanára, Jem 
Bendell professzor világí�tott 
rá, hogy az éghajlatváltozással 
foglalkozó kutatók és szakem-
berek többsége azt feltételezi, 
hogy jelenlegi gazdasági, tár-
sadalmi és politikai rendsze-
reink kellően rugalmasak ah-
hoz, hogy alkalmazkodjanak a 

hatalmas kihí�vásokhoz, és í�gy 
változatlanul fennmaradja-
nak. Megalkotta a „mélyalkal-
mazkodás” fogalmát, annak 
a gondolatkörnek a leí�rására, 
amely a fentiekkel ellentétben 
elfogadja, hogy természeti és 
humán rendszereink össze-
omlása egy valós lehetőség, 
már a mi életünk folyamán is. 
Amikor társadalmak felbom-
lásáról, illetve összeomlásá-
ról beszélünk, akkor meglévő 
életkörülményeink jelentős 
és drasztikus megváltozását 
értjük alatta. Azok az embe-
rek, akik úgy látják, hogy ez 
a folyamat annyira valószí�nű, 
hogy lényegében elkerülhe-
tetlen, illetve már kibontako-
zóban is van, a „mélyalkalmaz-
kodás” kifejezést használják a 
válaszok megtalálásának me-
netére. Mély, mert a felszí�nes, 
fizikai feladatokra koncentrá-
ló „alkalmazkodás az éghajlat-
változáshoz” megközelí�tésén 
túl, saját belső utunkra kon-
centrál, hiszen a ránk követ-
kező nehézségekből fakadó 
lelki teherrel, mindenkinek 
magának kell majd megküz-
denie. Ahogy az emberek a 
világunk és az élet mindenféle 
területéről egyre inkább kez-
denek ráébredni a folyamatok 
irányára, a nyugtalanság és a 
félelem kerí�ti hatalmába őket. 
Amint az éghajlati káosz ha-
tásai kibontakoznak, a pánik 
szélsőséges válaszokat ered-
ményezhet egyesek részéről. 
A „mélyalkalmazkodás” kez-
deményezésének küldetése, 
hogy segí�tsen szeretetteljes 
válaszokat találni szorult hely-
zetünkre, ezáltal csökkentve a 
ránk váró fájdalmat, és vala-
mennyit talán meg is mentve 
a társadalmainkból és termé-
szeti környezetünkből.

Stumpf-Biró Balázs kifej-
tette, hogy az elmúlt években 
az európai mezőgazdaság ho-
zama átlagosan 20-30%-kal 
csökkent. Az emberiség által 
bevitt kalóriák közel 60%-ért 
mindössze három növény, 
a búza, a kukorica és a rizs 
felel. A Földön megtermelt 
élelmiszer 75%-át csupán 12 
növény-, és 5 állatfaj adja. A 
világ 4-5 nagy gabonatermő 
régiója közül legalább 3-4, sú-
lyos, a termőképességét alap-
vetően befolyásoló időjárási 
szélsőségeknek lehet kitéve, 
már az előttünk álló 5-15 éven 
belül. Az élelmiszer válság, 
vagyis magyarán az éhezés, 
í�gy nagyon könnyen az éle-
tünk részévé válhat. A globális 
élelmiszer-tartalékaink pedig, 
amennyiben egyenletesen 
lennének elosztva (és hát ugye 
ilyen még sosem volt), akkor 
103 napra lennének elegen-
dőek. Ha megesszük a haszon-
állatoknak szánt tartalékokat 
is, akkor a napok száma 247. 
- Egy olyan úton haladunk ren-
díthetetlenül előre, amelyről a 
legjobb szándékaink ellenére 
sem térhetünk már le. Ám va-
lójában nem is akarunk. Ennek 
számos oka van. Ezek közül 
három igazán fontos szem-

pontot említek most meg. Az 
első és legfontosabb, maga az 
ember. A szavannán, őseink 
idejében ugyanis az segítette a 
fennmaradást, ha az egyén mi-
nél többet kisajtolt az elérhető 
forrásokból, élt a rövid távú 
előnyökkel, ha lokálisan gon-
dolkodott, uralma alá hajtotta 
a környezetét, minél inkább 
kényelmessé tette saját és szű-
kebb csoportja mindennapjait, 
illetve szembeszállt a rivális 
törzsekkel. Ez a program to-
vábbra is fut, és már ma sem 
vagyunk képesek a tömegek 
szintjén meghaladni azt. A 
második egyirányú zsákutca 
sorsunk menetében, az ener-
gia. Mert az energianyerési 
stratégia, amire az ipari civi-
lizáció épült, kudarcot vallott. 
A helyzet az, hogy éppen most 
készülünk belezuhanni az úgy-
nevezett energiaszakadékba. 
A meglévő szénhidrogénkész-
letek ugyanis folyamatosan 
csökkennek, és minél kevesebb 
elérhető belőlük, annál többe 
kerül a kitermelésük. A nem 
energiával kapcsolatos erőfor-
rásaink, mint ásványok, ivóvíz, 
megművelhető termőföldek, 
szintén fogynak. E� s végül a 
harmadik tényező, a minket 
körülvevő folyamatok léptéke 
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és sebessége. Ezzel kapcso-
latban három alapvető fogal-
mat meg kell ismernünk. Az 
első az Overshoot, vagyis a 
Túlhasználat. Ez röviden azt 
jelenti, amikor egy populáció 
– adott esetben az emberiség 
– népessége és fogyasztása túl-
lépi környezete fenntartható 
eltartóképességét. A második 
a Feedback Loop, vagyis a Visz-
szacsatolási Hurok. A pozitív 
visszacsatolás alatt azt értjük, 
amikor a folyamat elemei köl-
csönösen hatnak egymásra, 
így az már önmagát gerjeszti. 
A harmadik az úgynevezett 
Tipping Point, vagyis Forduló-
pont. Ez nem más, mint amikor 
egy folyamat állapota eléri azt 
a kritikus stádiumot, ahonnan 
már önjáróvá válik, és többé 
nem fordítható vissza – vetí�tett 
meglehetősen sötét jövőképet 
Stumpf-Biró Balázs a hallgató-

ságnak. Az elmúlt két évtized 
alatt a hőhullámok 33%-kal, 
az árvizek 20%-kal, az aszá-
lyok 17%-kal nőttek egy ta-
nulmány szerint. A folyamat 
pedig ettől az évtizedtől gyor-
sul majd fel igazán. 

I�gy aztán talán a gondo-
lat, hogy mindössze annyiról 
dönthetünk, hogy mit kez-
dünk az idővel, ami nekünk 
adatott, talán aktuálisabb, 
mint valaha. Azok, akik elfo-
gadják, hogy komplex társa-
dalmaink összeomlásának va-
lószí�nűsége egyre nő, alkotják 
majd azokat az első közössé-
geket, akik tudják, nem ma-
radt mára fontosabb feladat, 
mint a felkészülés. Mindezzel 
együtt, a legalaposabb felké-
szülés sem jelenthet garan-
ciát a számunkra, de mivel 
véteni nem csupán tettel, de 
mulasztással is lehet, legalább 

lelkünk nyugalmáért elmond-
hatjuk, ha eljön az idő: megtet-
tük, amit megtehettünk. A cél 
nem lehet más, mint enyhí�teni 
az összeomlás okozta testi és 
lelki károkat. Ez az erre adott 
közösségi szintű válasz lénye-
ge, és nem az, hogy egyesek a 
barlangjaikban tovább élnek 
majd túl, mint mások. Hiszen 
bárki hozhat az életével kap-
csolatban bármilyen döntést 
szabadon – kevésbé, ha szülő 
– és az nem jó vagy rossz, ha-
nem az övé. De ezt csak annak 
fényében teheti meg hitelesen, 
ha tisztán szembenézett a vá-
lósággal, és azt szem előtt tart-
va határoz í�gy, vagy úgy. Amint 
egyre jobban átlátjuk a létün-
ket fenyegető katasztrófák 
összefüggéseit, annál inkább 
érezzük a késztetést, hogy 
mindennapi, úgymond „való-
di” dolgokkal foglalkozzunk 

helyettük a megnyugtató, édes 
tudatlanság állapotában. De 
aztán egyre nehezebb és ne-
hezebb lesz letagadni, amit ta-
pasztalunk, mert ahogy figyel-
münk a valóság felé fordul, 
mindenütt annak igazolását 
fogjuk látni, helyben és szerte 
a világon, egyaránt. Ahogy az 
idő halad, és a folyamatok ki-
bontakoznak majd a szemünk 
előtt, egyre többen fognak 
tanácstalanul, kérdéseikkel 
fordulni felénk, és hogy akkor 
hányan leszünk, akik támaszt 
jelenthetnek a másiknak, bi-
zony, sorsdöntővé válhat. 

Szendi Péter

Forrásanyag:
szeretlekmagyarorszag.hu

Hogy áll a savanyúkút helyzete? 2. rész
Akik az elmúlt hónapban sétáltak a Mil-

lenniumi parkban, azok láthatták, hogy 
kútgyűrűk és egyéb anyagok vannak el-
helyezve a forrás közelében. Az előző havi 
újságban olvashatták, hogy sajnos a kutat 
teljesen alulról felfelé újra kell épí�teni. 
Ezek a munkálatok a februári hónapban 
megtörténtek és egy kicsit részleteseb-
ben beszámolnék róla. Amikor nekiáll-
tunk egyikőnk sem tudta, hogy milyen 
állapotban lesz a kút földalatti része, nem 
tudhattuk, hogy mire számí�tsunk. Mar-
kológéppel elkezdtük körbe ásni a kutat, 
hogy ki tudjuk emelni a régi kútgyűrűket. 
Ahogy egyre lejjebb jutottunk, akkor lát-
szott, hogy csak az első kútgyűrű maradt 
épen, a többi az évek során teljesen apró 
darabokra tört. Világossá vált, hogy í�gy 
hiába végeztünk az elmúlt években mé-
réseket a ví�zminőséggel kapcsolatosan, 
esély nem volt rá, hogy a tiszta forrásból 

vegyünk mintát, mert a talajví�z és a for-
rásví�z egybevegyült a földben. A célunk 
az, hogy az új kútgyűrűk lehelyezésével 
külön tudjuk választani a forrásvizet a ta-
lajví�ztől. I�gy az első kútgyűrűt kiemeltük 
a többit a gép apró darabokban szedte 
ki a szürke agyagos földdel. Körülbelül 4 
méter mélyre kellett leásni, itt még volt 
az utolsó kútgyűrű darabjaiból. Termé-
szetesen közben velünk párhuzamosan 
dolgozott a szivattyú a gödörben, mert 
annyi talajví�z és forrásví�z tört fel, hogy ha 
nem távolí�tjuk el a vizet, akkor nem lehe-
tett látni a gödör alját. Amikor úgy láttuk, 
hogy a megfelelő mélységű és szélességű 
gödröt kiszedtük és láttuk, hogy hol tör, 
bugyog fel a forrás, akkor ráhelyeztük az 
első kútgyűrűt a forrásra és í�gy sorban 
egymásra a többit egy speciális anyag-
gal kiszigetelve a kútgyűrűk közti rést, 
hogy a talajví�z ne tudjon beszivárogni a 
kútba. Mind a négy kútgyűrűt egymásra 
helyeztük és visszatöltöttük a földet a 
kút köré. A kútban folyamatos bugyogás 
mellett tör be a ví�z elég jó hozammal. A 
ví�z minőségét még nem tudjuk bevizs-
gáltatni, mert egyelőre folyamatosan szi-
vattyúzzuk a kútból a vizet, hogy minél 
több ví�zhozama legyen és a forrás járatok 
úgymond „bejáratódjanak” és a kúton kí�-
vüli „járatok” apadjanak el. Bő egy hónap 
múlva kivesszük a szivattyút és akkor 
hagyjuk, hogy a saját körforgása szerint 
tisztuljon a ví�z. 

Amikor már szemmel láthatóan tisz-
ta vizet szolgáltat a forrás, akkor mintát 
veszünk és laboratóriumi vizsgálatra 

visszük, melynek kedvező eredményé-
ben az eddig elvégzett munkák alapján 
bizakodunk. A munka „nehezebb” része 
megvalósult, a következő lépcsőfok a 
kút környezetének rendbetétele és a te-
rület elrendezése, amit a jó idő bekövet-
keztével egy társadalmi munka keretein 
belül tervezünk megvalósí�tani. Muszáj 
szót ejtenem azokról az emberekről is, 
akik segí�tsége nélkül nem valósulhatott 
volna meg ez a régóta váró feladat. O� n-
kormányzatunk és jómagam nevében 
köszönettel tartozunk Balogh Csabának, 
Gránási Jánosnak, Simon Gézának, Simon 
Róbertnek és az önkormányzat dolgo-
zóinak Tóth Tibornak, Nagy Sándornak, 
Nagy Péternek.

Sárdi Máté
falugondnok
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Szemétszedés Lovason
Amit más eldobott, azt önkéntes falusi csapatunk – ki-

csik és nag�ok eg�aránt – március 19.-én szombaton a 
lehetőségeihez mérten mind összeszedte!

A célunk az, hogy ha kis mértékben is, de egyre tisztábbá 
és ez által szebbé tegyük lakókörnyezetünket. A 3 óra alatt 
megtöltöttünk 48 darab 120 literes sárga Balkomos és 15 da-
rab 80 literes fekete sittes zsákot, valamit begyűjtöttünk még 
összetört mosdókagylót, boros és sörös üvegeket, épí�tési tör-
meléket, összetört műanyag széket és még egy régi CRT TV 
darabjait is. Ezeket mind a Millenniumi park melletti kiser-
dőben, a temető mellett és a Lovasi út – Panoráma út közötti 
dzsungel szakaszon találtuk. Sajnos az utóbbi területen még 

mindig található illegálisan lerakott szemét, de a nálunk lévő 
szerszámokkal már nem tudtunk jobban behatolni a néhol 
szinte teljesen összenőtt tüskés bozóton.

Köszönöm szépen a lelkes segí�tőknek a részvételt! Kü-
lön megemlí�teném a kicsiket, akik már most megmutatták, 
mennyire szí�vükön viselik a lakókörnyezetük tisztaságát. 
Köszönöm az önkormányzatnak a traktort és az utánfutót, 
nélküle sokkal nehezebb lett volna begyűjteni és egy helyre 
szállí�tani a zsákokat.

Vella János
elnök

Lovas Jövőjéért Egyesület
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