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Továbbra is megtartják az önkormányzati
rendezvényeket, korszerűsíteni szeretnék a közvilágítást

Sárdi Máté független jelöltet választották polgármes-
ternek az időközi választáson. A településen a nyár elején 
már volt egy időközi választás, ahol Fazekas Gábor, koráb-
bi alpolgármester nyert, de ő egy hónap után lemondott. A 
választások után néhány nappal beszélgettem Sárdi Máté 
polgármesterrel.

– Először is gratulálok a 
polgármesteri tisztséghez! 
Laikusként úgy gondolom, 
hogy miután „megüresedett 
a polgármesteri szék”, mint 
alpolgármester adott volt a 
lehetőség ahhoz, hogy induljál 
az időközi választáson. Előtte 
kikérted a családod, ismerőse-
id véleményét?

– Köszönöm szépen a gra-
tulációt! Miután Fazekas Gá-
bor polgármester lemondott, 
akkor már megfogalmazó-
dott bennem, hogy a választá-
son elindulok, méltóképpen 
képviselve szeretett szülőfa-
lumat, ráadásul a településről 
rengetegen bí�ztattak, hogy je-
löltessem magam ez nagyon 
sokat számí�tott. Tizenegy éve 
dolgozom az önkormányzat-
nál falugondnokként, közben 
voltam képviselő is, és egy rö-
vid ideig alpolgármester. Ú� gy 
gondolom, hogy ezen időszak 
alatt minden olyan dologba 
betekintést nyertem, ami a 
polgármesteri munkakörhöz 
elengedhetetlen. Jól ismerem 
az itt lakókat, nyaralótulajdo-
nosokat. Jól esett, hogy még 
a választások előtt is sokan 
támogatásukról biztosí�tot-
tak. Családom is maximálisan 
bí�zott bennem. Szeretném 
megköszönni mindazoknak, 
akik eljöttek és szavazata-
ikkal támogattak, annak el-
lenére, hogy egyedüli jelölt 
voltam. Továbbá szeretném 
megköszönni azoknak is, akik 
támogattak, de egyéb elfog-
laltságuk miatt nem tudtak 
a szavazáson megjelenni. 
Igyekszem élni a lehetőség-

gel, szeretnék sokat tenni Lo-
vasért, a képviselő-testülettel 
közösen. Nagyon sok gratu-
lációt kaptam, ami felemelő 
érzés volt.

– Eddig a falugondnoki te-
endőket te láttad el, ki fogja 
most elvégezni a vele járó fel-
adatokat?

– A falugondnoki állásra ha-
marosan kií�runk egy pályáza-
ti felhí�vást, melyet meghirde-
tünk. Mivel közalkalmazotti 
állásról van szó, ezért ennek 
ez a hivatalos menete. Terve-
ink szerint november végén 
döntünk az új falugondnok 
személyéről.

– Nagyon nehéz helyzetben 
veszed át a polgármesteri 
tisztséget, hiszen az energia-
válság súlyosan érinti az ön-
kormányzatokat. Lovas tekin-
tetében mit lehet ezzel kapcso-
latban elmondani? 

– Az önkormányzat tulajdo-
nában, mint intézmény csak a 
Faluház épülete van, nekünk 
itt van fenntartási kötelezett-

ségünk. Jó hí�r, hogy a Magyar 
Falu program pályázatán 
megtörtént a Faluház felújí�-
tása. A 16 éves gázkazánt 
sikerült lecserélnünk, egy új 
kondenzációs gázkazánra, 
ami modern és jóval költség-
hatékonyabb. Az emeleti iro-
dahelységeket klimatizálni 
tudtuk. Az átmeneti időszak-
ban ezzel oldjuk meg a fűtést, 
mely jóval olcsóbb, mint a 
gáz. Azt az intézkedést hoz-
tuk, hogy a fűtési időszak-
ban a nagytermet nem adjuk 
bérbe. Természetesen az ön-
kormányzati rendezvényein-
ket az idei évben továbbra is 
megtartjuk. Egyedül a lovasi 
esték rendezvénysorozatot 
nem tartjuk meg, de még ez is 
változhat. A hőmérsékletet is 
szabályozzuk, 19-20 fokban. 
December 31-ig szerződé-
sünk van az E-ON-nal a gáz-
zal kapcsolatban. Januártól új 
gáz szerződést kell kötnünk. 
Itt a mindenkori világpiaci 
árat kell megfizetnünk, mely 
a jelenlegi árnak a többszö-
röse. Nagyon oda kell figyel-
nünk a fűtésre. Jó hí�r, hogy a 
nyí�lászárók cseréjével még 
inkább hőszigeteltebbé vált a 
Faluház. 

– Az önkormányzat arra 
is odafigyelt, hogy az elmúlt 
években több helyen napele-
mes közvilágítást helyeztetek 
ki. Ledes közvilágításban gon-
dolkodik a jövőben a képvise-
lő-testület?

– Mindez a 2023-as költség-
vetést érintené. Természete-
sen szóba került már, hiszen 
ezáltal jelentős megtakarí�tása 
lenne a falunak. Találtunk egy 
tervezőt, árajánlatot kérünk 
és ezek után döntünk a köz-
világí�tás korszerűsí�tését ille-
tően. Annyival szerencsésebb 

helyzetben vagyunk, hogy 
valószí�nűleg egy ütemben le 
tudjuk cserélni a lámpates-
teket, ez nagyjából 70 darab 
lámpatestet érint, de ehhez 
részletesebben kell látnunk 
a jövő évi költségvetésünket. 
Továbbá egy másik alternatí�v 
fűtési rendszeren is elgon-
dolkodtunk, mégpedig, hogy 
hogyan lehet visszaállí�tani az 
önkormányzat épületében a 
fával való tüzelést. 

– Ebben az évben nagyon 
sok fejlesztés történt a falu-
ban. Vannak esetleg függőben 
lévő pályázatok? 

– Az idei év a beruházáso-
kat illetően talán az egyik leg-
kiemelkedőbb év volt Lovas 
fennállása során. Megtörtént 
két út aszfaltozása, a faluház 
felújí�tása, mobilszí�npad vá-
sárlása, megújult a könyvtár 
szintén pályázati forrásból 
és sikerült egy elektromos 
járművet is beszerezni. Ezek 
a pályázatok összességében 
közel 100 milliós nagyságren-
dű támogatást jelentenek. Kö-
szönetemet kell kifejeznem 
Dr. Kontrát Károly országgyű-
lési képviselő úrnak, aki tá-
mogatta az elképzeléseinket 
és a jövőben is biztosí�totta 
Lovast a támogatásáról. A Pa-
noráma útra van egy TOP-os 
pályázatunk beadva útfelújí�-
tásra, mely elbí�rálás alatt áll 
és az EKF2023 keretében van 
egy kisebb pályázatunk, ami 
egy szí�nházi előadást ten-
ne lehetővé Lovason. Bí�zom 
benne, hogy mindez sikeres 
lesz. Végezetül engedjék meg, 
hogy az év vége közeledtével 
minden kedves lakosunknak 
és nyaralótulajdonosunknak 
békés, áldott karácsonyi ün-
nepeket kí�vánjak!

Szendi Péter



2 Lovasi Hírek

Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Szendi Péter
ISSN 2061-0793

Lapzárta: minden hónap 20-ig. A megjelent cikkek nem feltétlenül 
egyeznek meg a kiadó véleményével.

Tel.: 06 30 530 3466   |    E-mail: szendipeti@gmail.com
Nyomtatás: OOk-Press Kft. 8200 Veszprém, Pápai u. 37/A

www.ookpress.hu

A testületi ülésről jelentjük…
Lovas Község O� nkor-

mányzata 2022. október 
26. napján tartotta meg 
éves, munkaterv szerinti 
közmeghallgatását, Lovas 
Faluház nagytermében. A 
közmeghallgatáson a szo-
kásos közbiztonsági fórum 
megtartása mellett elfoga-
dásra került Lovas Község 
O� nkormányzat Képvise-
lő-testületének 2023. évi 
munkaterve, sor került to-
vábbá a Közös Hivatal, il-
letve a Lovasi Kirendeltség 
éves tevékenységének be-
mutatására, az idei évben 
megvalósult fejlesztések 
összegzésére.

November hónapban Lo-
vas Község O� nkormányzata 

két alkalommal ülésezett. A 
2022. november 6. napján 
lebonyolí�tásra kerülő időközi 
polgármester-választást kö-
vetően sor került Sárdi Máté 
polgármester eskütételére, 
valamint Fehérné Kiszlinger 

Anett alpolgármester meg-
választására és eskütételére. 
November hónapban meg-
történt a beérkezett szociális 
tűzifa-kérelmek elbí�rálása, 
melyre az önkormányzat 
részben önerőből, részben 

pályázati forrásból biztosí�tott 
tűzifát a szociálisan rászoru-
ló lakosok számára, összesen 
622.300,- Ft értékben. Az 
idei évben a Bursa Hungarica 
Program keretein belül támo-
gatási kérelem nem érkezett 
be. A november 30-i testületi 
ülésen sor került továbbá a 
helyi adókról szóló 10/2010. 
(XII.20.) önkormányzati ren-
delet módosí�tására, valamint 
a falugondnoki álláspályázat 
elbí�rálására.

Tisztelettel:
Buschné

dr. Csomai Gabriella
aljegyző

Alsóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal

Lovasi Kirendeltsége

Lovas Község Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal

dolgozói békés, meghitt karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet

kívánnak Lovas állandó lakosainak
és nyaralótulajdonosainak!

Közel 200 éves temetői kőkeresztet újítottak
és szenteltek fel Lovason

Mindenszentek és ha-
lottak napja tiszteletére 
vasárnap felavatták az 
eredetileg 1834-ben állí-
tott, a baloldali diktatúra 
évtizedei óta elhagyottan, 
földön fekvő, hiányos, de 
most új helyén példásan 
felújított kőkeresztet a te-
metőben.

Sárdi Máté alpolgármes-
ter köszöntőjében elmond-
ta, hogy jó érzés egy olyan 
közösséget vezetni, mely 
megbecsüli a múlt értékeit 
és összefog egy rendkí�vül 
nemes ügy érdekében, majd 
köszönetet mondott Pintér 
Kornél önkormányzati kép-
viselőnek, a visszaállí�tás 

kezdeményezőjének és irá-
nyí�tójának.

Avatóbeszédében Pintér 
Kornél felidézte a reform-
kori kőkereszt történetét, 
megemlékezett az azt állí�-
tó lovasi ősökről és a hálás 
utódokról, akik részben kö-
zösségi adománygyűjtésből, 
másrészt önkormányzati 
támogatásból és önkéntes 
munkával helyreállí�tották. 
Külön köszönetet mondott 
mindenkinek, aki szóval, tet-
tel vagy anyagi áldozatválla-
lással segí�tette a munkát.

A szépszámú résztvevő 
jelenlétében Kálmán Csaba 
református lelkész megál-
dotta, Berkes Péter római 

katolikus plébános pedig 
megszentelte a keresztet, 
majd Pintér Zselyke Ida és 
Pintér Villő Emese mondott 
verset. A kőkereszt szaksze-

rű helyreállí�tása Módy Péter 
és Barták Csaba kőszobrász-
restaurátor munkáját 
dicséri.

Juhász-Léhi István (Napló)
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Adventi készülődés a faluházban
November 26. szombaton került sor az idei „Adven-

ti készülődés” cí�mű közös rendezvényünkre az önkor-
mányzattal. Idén is koszorúkészí�téssel, mézeskalács 
formázással és sütéssel vártuk az érdeklődő gyerekeket 
és felnőtteket. Szerencsére szép számmal jelen voltak 
mindkét táborból és az alapanyagból is volt bőven, í�gy 
rengeteg szép dí�szt és sok-sok finom sütit készí�thettünk, 

miközben kellemes karácsonyi hangulat áradt a hangfa-
lakból. Ú� gy gondolom, hogy nagyon kellemes délelőttöt 
tölthettünk el közösen, és ha minden jól alakul, akkor jö-
vőre szintén várunk minden kedves érdeklődő kicsit és 
nagyot egyaránt.

Köszönjük szépen, hogy eljöttetek!
Vellai János

Közel egy éve látja el a főépítészi feladatokat
Madarasi-Papp Rita főépítész közel egy éve dolgozik 

Lovason, mint főépítész. Fogadóórája minden pénteken 
11-9 óráig van a Faluházban. 

– A Budapest Műszaki 
Egyetem építészmérnöki ka-
rán végeztem. Elég sokáig a 
fővárosban dolgoztam külön-
böző építészirodákban, mi-
közben elvégeztem az építész 
mesteriskolát. Sajnos történ 
egy tragédia a családunkban, 
így visszaköltöztem Vesz-
prémbe. Annak idején a Lo-
vassy Gimnáziumban érettsé-
giztem, akkor szerettem meg 
ezt a várost – kezdi a beszél-
getést Madarasi-Papp Rita, 
aki főépí�tészként tavaly dec-
ember óta dolgozik Lovason. 
Nagyon szereti a munkáját, 
mely sok kihí�vással jár. A 
legtöbb ideje a településképi 
eljárásokkal megy el. Az ál-
talános épí�tésügyi hatósági 
jogkört 2020. március 1-től 
a megyei kormányhivata-
lok látják el. A főépí�tész fel-

adatköre kiterjed a település 
Rendezési tervével kapcsola-
tos szerteágazó feladatok el-
látására, a település védetté 
nyilvání�tott épí�tészeti érté-
keinek nyilvántartásával és 
fenntartásával kapcsolatos 
feladatok ellátására. Emel-
lett az egyes ingatlanokkal 
kapcsolatos településrende-

zési követelményekről tájé-
koztatást ad a lakosságnak. 
Szakmai segí�tséget nyújt a 
polgármesternek, aki egy-
ben a döntéshozó. 

Az ügyfélfogadás idejében 
olyan emberek keresik fel 
elsősorban, akik telket sze-
retnének vásárolni Lovason 
és kí�váncsiak arra, hogy mit 
lehet rá épí�teni vagy egy 
már meglévő telekre mi-
lyen épí�tésügyi szabályok, 
rendeletek vonatkoznak. 
Ú� gy érzi, hogy a lovasi em-
berek befogadták, igyek-
szik hasznos tanácsokkal 
ellátni őket. Jól együtt tud 
működni az önkormány-
zattal. Mint mondja nagyon 
sokan akarnak épí�tkezni az 
utóbbi években, felgyorsult 
a szőlőterületek beépí�tése. 
Ez egy szakmai körökben 
károsnak értékelt folyamat, 
amelyre sok település azzal 
reagál, hogy változtatási ti-

lalmat vezet be. Ez a kérdés 
Lovason is napirenden van. 
Nemrégiben lakossági fóru-
mot tartottak egy tervezet 
turisztikai komplexummal 
kapcsolatban. Az önkor-
mányzatnak ebbe már 
sok beleszólása nincsen, 
úgymond meg van kötve 
a kezük, hiszen a hatályos 
Rendezési terv alapján 
megépülhet ez a turisztikai 
komplexum. A település-
kép-védelmi jogkör adta ke-
reteken belül azért sikerült 
elérni – egy hosszú tárgyalá-
si folyamat eredményeképp 
–, hogy a tervezett épüle-
tek jobban illeszkedjenek a 
környezetükbe. Sokkal több 
természetes anyagot (fém 
és üveg helyett faburkola-
tot, növényfuttatást) fognak 
használni például a homlok-
zatokon, mint azt eredetileg 
tervezték.

Szendi Péter
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Ez az a nap
Máté 3:13 „Akkor eljöve Jéé-

zus Galileából a Jordán mellé 
Jánoshoz, hogy megkeresztel-
kedjék ő általa”.

Karácsonykor Keresztelő 
János életéből azt a rész-
letet szeretném kiemelni, 
amikor beteljesednek az ősi 
í�géretek, mindazok, amiért 
ő megszületett, amit Isten 
olyan régen és szépen elter-
vezett az emberiség életé-
ben. Keresztelő János miután 
elkezdte az ő munkásságát, 
lement a Jordán partjára és 
prédikálni kezdett. Prédiká-
ciójának hatása és hí�re, sze-
mélyiségének és üzenetének 
hitelessége hamar bejárta az 
egész országot. Meghallva a 
kiáltó szót a pusztában, na-
gyon sokan meg is keresz-
telkedtek és bűnbánatot 
tartottak. A Szentí�rás leí�rja 
nekünk, hogy voltak ezek 
között egyszerű emberek, 
voltak asszonyok és gyerme-
kek, katonák, rómaiak, vám-
szedők mindazok, akiknek a 
lelkét és életét megérintette 
János prédikációjának üze-
nete: „térjetek meg, mert 
elközelgetett az Isten orszá-
ga…”. Ez í�gy ment minden 
nap: az emberek kitódultak 
Jánoshoz, ő prédikált, aki 
akarta és kérte, azt megke-
resztelte a Jordán partján. 
Mindaddig, amí�g egy napon 
Jézus meg nem állt a folyó 
partján, mert akkor minden 
megváltozott! János abba-
hagyta a prédikációt, a ke-
resztelést, az emberek gyá-
molí�tását és új fejezet kez-
dődött el a történésekben. 
Egy olyan új korszak, amiért 
most mi is ünnepelhetünk, 
meggyújtjuk minden évben 
az adventi koszorún a gyer-
tyákat, karácsonyi énekeket 
énekelhetünk és emlékezhe-
tünk adventra, karácsonyra, 
Jézus Krisztusra, mint eljött 
Isten Fiára, a megszületett 

Messiásra! E� s mindezt azért 
tehetjük, mert Jézus elment 
Jánoshoz a Jordán partjára. 
Itt egy nagyon fontos üze-
net van elrejtve, amit csak 
ki kell bontanunk, úgy, mint 
egy becsomagolt karácsonyi 
ajándékot, csak ezt nem az 
emberek készí�tették elő, ha-
nem maga az E� lő Isten, ne-
künk ma élő embereknek is. 

Eljött az a nap, amire már 
senki sem gondolt, nem vár-
ta: hogy Istennek minden 
szava, í�gérete valóra válik és 
beteljesedik, hiszen embe-
rileg a legrosszabb korban 
született meg János. A� m Ise-
ten tudta, mikor fog bekövetr-
kezni, eljönni az a nap, ami-
kor évezredek, évszázadok 
í�gérete valóra válik, amikor 
mindenki megláthatja majd, 
hogy az Isten nem hazudik, 
hogy nem volt alaptalan az 
emberiség reménysége és 
bizalma benne. Képzeljétek 
el, mit érzett ez a János is! 
Különleges körülmények kö-
zött születik meg, születése 
után kint él a pusztában és 
egész gyermekkorában arra 
készül, hogy majd egyszer 
ez a Jézus eljön és megáll 
előtte. Igen ám, de azóta az 
ő életében is eltelt 30 év és 
nem történt semmi sem. Csi-
nálta ő a maga dolgát, betel-
jesí�tette a maga küldetését, 

de azóta teltek-múltak a na-
pok az évek és csak azt látta: 
vannak sokan, akik hallgat-
nak rá, de vannak olyanok is, 
akik kinevetik, megvetik és 
gyűlölik, akik a vesztét akar-
ják. Biztos felmerült benne 
is az a gondolat, mit ér az 
én prédikációm, a kereszte-
lésem, az a sok hátratétel, 
ha nem hitelesí�t engem, a 

Jordán partján nem mutatja 
meg önmagát az emberek-
nek. A� m akkor eljött Jézus! 
Ez olyan biztatása Igénk-
nek, amit talán most nem 
is értünk és nem fogunk fel 
igazán. Mindenki életében 
egyszer eljön az a nap, ami-
kor megáll mellette Jézus, 
ebben nincsen kivétel! Jézus 
úgy szeretne mindannyi-
unk mellett megállni, mint 
János mellett. Mert annak 
a napnak, Isten akarata 
szerint a kegyelem napjának 
kell lennie. Az öröm, a 
békesség, a reménységek 
beteljesedésének csodájává 
kell lennie az egyéni életben. 
Annak a napnak úgy kell 
bekövetkeznie, hogy egy el-
vehetetlen, kitörölhetetlen 
öröm, boldogság, megnyug-
vás szülessen az ember-
ben: engem nagyon szeret 
és elfogadott az Isten, mint 
gyermekét! A� tölelt ő, a jézusi 
szeretet, kegyelem és bűn-

bocsánat által. Az én életem-
ben is eljött ez a csodálatos 
Jézus, és mindazt, amit a jó 
ember Nikodémusnak, a há-
zasságtörő Mária Magdalé-
nának, a vámszedő pénzéhes 
Zákeusnak adott, azt nekem 
is odaadhatta! Ú� j és tiszta 
lapot, lelkem békességét, 
örömét és boldogságát, mert 
az én életemben is eljött az 
a nap, amikor ez valóra vál-
hatott! E� s már nem azért 
hiszek Jézusban, mert ezt ta-
ní�tották nekem, mert mások 
azt mondják, mert bajban 
van az életem, hanem azért, 
mert én legalább annyira át-
éltem az ő közelségét, való-
ságát, mint ahogyan János is 
a Jordán partján!

Keresztelő János mutat-
hatta be az embereknek az 
E� lő Isten Fiát, aki karácsony-
kor megszületett erre a föld-
re, de akkor a pásztorokon, 
a bölcseken kí�vül még senki 
sem értette. Senki a betle-
hemi éjszakában, hogy mi 
is történt valójában! Miért 
mozdult meg a menny, mi-
ért érkezett a földre Gábri-
el angyal, miért énekeltek 
az angyali seregek. Senki 
nem értette, hogy Heródes 
miért félti a trónját, mi-
ért rendelt el vérengzést. 
Ott még akkor senkinek 
sem állt össze igazán, ám 
most, amikor eljött a nap, 
elkezdték összerakni a 
képet, s megérteni, miért is 
tűnt fel ez a János itt a Jor-
dán partján, miért prédikált 
ilyen keményen. Mert eljött 
az Isten Báránya, aki egy új 
világot, egy új korszakot in-
dí�tott el az emberiség törté-
nelmében. 

Visszatekintve mi már 
tudjuk: „Jézus ügye”, bár lát-
szólag leverik, megölik és 
keresztre feszí�tik, Kereszte-
lő Jánost is elhallgattatják, 
megállí�thatatlan. Jánossal, 
Jézus megkeresztelésével, 
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elindul az újszövetség, a ke-
resztyénség, ami majd túléli 
Heródest, Kajafást, Pilátust, 
még a római birodalmat is, 
mert az a nap, amikor Jézus 
megállt a Jordán partján, 
világot, emberi életeket és 
sorsokat megváltoztató nap-
pá lett! 

Van egy nap a naptárban, 
amit a te szerető mennyei 
E� desatyád úgy rendelt el, 
hogy az a Te napod lesz! A 
te napod, amikor melletted, 
előtted áll majd meg ez a 
Jézus és azt mondja, hozzád 
jöttem most! Hogy téged is 
átölelhesselek, megválthas-

salak, hogy tisztává tegyem 
Isten előtt az életed, mert 
neked is elkészí�ttetett az a 
kegyelem, ami Bennem eljött 
erre a földre. Mindezt azért 
teszem, hogy olyan tiszta lel-
kű legyél, mint a pásztorok, 
olyan imádat és szeretet szü-
lessen a szí�vedben, mint ami 

a bölcsekében volt, olyan hű-
séges legyél, mint Keresztelő 
János és olyan boldog lehess, 
mint amilyen én vagyok, ha 
az enyém leszel! E� s ennek 
most itt lehet a napja és le-
hetősége, imádkozz ezért, és 
én ott leszek veled! 

Dr. Kálmán Csaba

Áldott Karácsonyt kíván az Alsóörs-Lovasi Társegyházközség nevében:
Kálmán Csaba lelkipásztor      Hebling Zsolt gondnok       Dienes Károly gondnok

December 18.:
Adventi istentisztelet Lovason: 9:30-kor, Alsóörsön: 11 órakor
Az Alsóörsi Református Kórus karácsonyi estje 18 órakor

December 24.:
Szentestei istentisztelet Alsóörsön 16 órakor, majd gyerekek 
karácsonyi műsora

December 25.:
Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet Lovason 9:30-kor, Alsó-
örsön 11 órakor

December 26.:
Ú� nnepi istentisztelet Lovason 9:30-kor,
Alsóörsön 11 órakor

December 31.:
O� évzáró istentisztelet Lovason 17 órakor,
Alsóörsön 18 órakor

Január 1.: 
O� kumenikus újévi istentisztelet Alsóörsön 18 órakor. 

Narancsos-tejszínes sütőtök tekercs
Hozzávalók a tésztához:
17 dkg sütőtökpüré,
10 dkg liszt,
1 teáskanál mézeskalács fűszer-keverék,
4 evőkanál darált mák,
1 mokkáskanál szódabikarbóna,
20 dkg barna cukor
3 egész tojás.

Hozzávalók a krémhez:
25 dkg mascarpone,
25 dkg tejszí�n,
2 darab narancs,
5 evőkanál kristálycukor,
fél dl ví�z.

Az átszitált lisztet, a fűszer-keveréket, a darált má-
kot és a szódabikarbónát összekeverjük, majd fél-
rerakjuk. Az egész tojásokat a cukorral habosra ke-
verjük. Fordí�tsunk figyelmet a kihabosí�tásra, mert a 
tésztánk ettől lesz könnyű és könnyen feltekerhető. 
A sütőtököt félbevágjuk, magját kikaparjuk, és 180 °C-on 40 
percig sütjük. Ezután a sütőtök héját eltávolí�tjuk, villával ösz-
szetörjük, majd kihűtve a kihabosí�tott cukros tojáshoz adjuk. 
A lisztes-mákos keveréket rászórjuk a sütőtökös tojásos alap-
ra és egy keverőlapát segí�tségével, nagy keverő mozdulatok-
kal eldolgozzuk benne. A sütőt előmelegí�tjük 180 °C-ra. Az 
összekevert tésztát sütőpapí�rral kibélelt tepsire öntjük, majd 
simí�tó kanál segí�tségével egyenletesen ujjnyi vastagságúra 
simí�tjuk. Az előmelegí�tett sütőben 180 °C-on, légkeveréses 
funkción, 10-12 percig sütjük, ennyi idő alatt a piskótatészta 
megszilárdul, de nem szárad ki és könnyen feltekerhető lesz. 

A krémhez az alaposan megmosott narancsokat zöldséghá-
mozóval meghámozzuk. A narancs héját vékony pengéjű, 
éles késsel csí�kokra vágjuk. A kristálycukrot, a vizet, a naran-
csok levét és a narancshéjakat addig főzzük, amí�g a folyadék 
nagy része elpárolog. Ez idő alatt a tejszí�nt habbá verjük, 
majd hozzákeverjük a mascarponét is. A megpuhult narancs 
csí�kok 2/3 részét hozzákeverjük a krémhez, 1/3-át pedig 
félretesszük a dí�szí�téshez. A kihűlt tésztalapot megkenjük a 
narancsos krém 2/3-ával, majd a maradékot félretesszük a 
dí�szí�téshez. A megkent tésztát  próbáljuk minél szorosabbra 
feltekerni. A tekercset hosszú tálra vagy tálcára tesszük, és a 
megmaradt narancsos krémmel a tetejét és az oldalát is be-
kenjük, majd a megmaradt kandí�rozott naranccsal dí�szí�tsük. 
1 óra hűtés után szeleteljük.

A� ldott ünnepeket kí�vánok!
Fehérné Kiszlinger Anett
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Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Karácsonyváró 

Közösség!

Karácsonykor Úrunknak, 
Jézus Krisztusnak a szüle-
tését ünnepeljük. Istennek 
legyen hála, amiért ettől a 
naptól ismét felcsendül a 
szentmisében a Glória: „Di-
csőség a magasságban Is-
tennek, és a földön békesség 
a jóakaratú embereknek.”  
Ú� nnepi dí�szbe öltöznek a 
templomok, otthonaink, mi 
magunk, és remélhetőleg 
a lelkünk is. Amint egykor 
a Boldogságos Szűz Mária 
tiszta ruhácskába öltöztette 
a kisded Jézust, karácsony-
kor mi is hasonlóan, tiszta 
lélekkel, őszintén örülünk az 
ő születésének.

O� rülünk azért, mert 
benne eljött közénk az Isten. 
Belépett a történelmünkbe, 
sorsközösséget vállalt 
velünk, születésétől fogva 
osztozott emberi létünkben: 
ilyen nagy az O�  szeretete. E� s 
hogy mi könnyebben felfe-
dezzük és megismerjük őt, elü-
küldte Fiát. Aki nem csak úgy 
belecsöppent ebbe a világba, 
hanem mint minden ember, 
ő is édesanyától született. Az 
által, hogy 2021 évvel ezelőtt 
Jézus Krisztus megszületett 
Betlehemben, maga az Is-
ten lett részese a történel-
münknek. Jézus Krisztusban 
magával az Istennel, az ő 
szeretetével és kegyelmével 
találkozhatunk a jászolnál, a 
betlehemi istállóban.

Egy XIII. századi latin köl-
tő szavait idézve:

A teremtés királya,
Ú� r téren és időn
a sáros földre szállva
sorsunk testvére lőn.

Hozzá hív most a hála,
hisz emberi nemünk
megváltást kapott nála
s benne jobbak leszünk.

Mit adhatok azért én
édes Jézus neked?
A szeretetnek éjén
örök szeretetet,

magamat istállónak,
alomnak testemet
és a szívem jászolnak
engedem át neked.

Nem kell filozófusnak vagy 
teológusnak lenni ahhoz, 
hogy ezt felismerjük. Ele-
gendő egyszerű embernek 
lenni és hinni. Ú� gy, ahogyan 
a pásztorok hittek az angyal 
szavának, vagy ahogyan a 
napkeleti bölcsek követték 
a csillagot. Mert a betlehemi 
istállóban mi is ugyanazzal a 
csodával találkozunk, amivel 
kétezer évvel ezelőtt a pászz-
torok és a bölcsek találkozt-
tak. Nekünk, embereknek 
pedig hinnünk kell a csodá-
ban! Mert ha valaki nem hisz 
a csodában, akkor nem tud 
hinni a nagy csodában, a ka-
rácsonyban sem.

Olykor azt tapasztaljuk, 
hogy ki akarják irtani be-
lőlünk a csodába vetett 
hitünket, és a világ gyak -
ran érzelmekkel próbálja 
helyettesí�teni az őszinte 
hitet. Karácsony ünnepét 
és karácsony hitét azono-
ban nem lehet érzelmekkel 
helyettesí�teni. Mert ez az 
ünnepünk több csupán egy 
érzelmi áradatnál a tél kör-
zepén. A karácsony maga 
a csoda, a valósággá vált 
álom. Amikor Isten a ter -
mészetfeletti világból belép 
a történelmünkbe azáltal, 
hogy elküldi hozzánk Fiát, 
aki szép népénekünk szava-
it idézve: „kisgyermekként 
jön közénk.” Mindezt értünk, 
az egész emberiség üdvösé-
ségéért teszi.

Mi hálát adunk, amiért 
ezen a szép ünnepen együtt 
köszönthetjük az Istengyer-
meket, a kis Jézust, aki kö-
zénk érkezik. E� s hálát adunk, 
amiért karácsony ünnepén 
megérthetjük Istennek hoz-

zánk intézett üzenetét: hogy 
szeret bennünket.

Szép adventet, áldott kae-
rácsonyt és boldog újévet 
kí�vánva, tisztelettel:

Berkes Péter, plébános

A szentmisék időpontjai 
a következők:

Alsóörs:
december 24. 23:00 óra
december 25. 9:00 óra
december 26. 9:00 óra

Paloznak:
december 24. 18:00 óra
december 25. 18:00 óra
december 26. 18:00 óra

Lovas:
december 24. 17:00 óra
december 25. 17:00 óra
december 26. 17:00 óra
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Környezetkímélő
növényvédelmi megoldások

A természetben él az Ember, ami egyértelmű szá-
mára, és nem gondolkodik el azon, hogy neki is oda 
kell figyelnie környezetére. Jó tudni az élet minden 
területén mit miért tesz, és azt a szeretet érzése ve-
zérelje.

A növények szeretete és 
az új dolgok iránti érdek-
lődés vezetett el ahhoz, 
hogy megismertem egy 
új technológiai eljárást 
a növények egészségben 
tartására. Sok év telt el 
azóta, hogy elmentem 
Veszprémbe a Dimitrov 
Művelődési Központ Lé-
lek fejlődés történetéről 
szóló előadásra. Itt hal-
lottam, hogy a növények-
nek is van lelke és mi 
hogy segí�thetjük őket, ha 
már életet adnak nekünk 
táplálékunként szolgál-
va. Megtudtam, hogy van 
egy forrás/ kút, mely a 
növényeket élteti. Az örök 
fejlődés azon időszaká-
hoz ért az ember, amikor 
megtudhatta honnan és 
milyen segí�tségeket kap-
hat. I�gy jutott el hozzám 
növények megerősí�tését 
szolgáló új információ.

2007 volt amikor a há-
zunknál lévő kertben 
gyümölcsfákat, gyógy és 
fűszernövényeket ültet-
tünk. A talaj kezelését, a 
növények permetezését, 
betegségek, kártevők elle-
ni védekezést a kis fiolák-
ban megvásárolt cseppek-
kel oldottuk meg. Jelenleg 
megoldhatóvá vált, hogy 
mindenki maga készí�tse 
el a növények kezelésé-
hez használt vizet. Folya-

matosan használjuk ezt a 
növényeket gyógyí�tó vizet 
most már Lovason 1500 
m²-en telepí�tett gyümöl-
csös és zöldséges kertben. 
Sok éves tapasztalat azt 
sugallta, hogy tovább kell 
adni ezt az információt. 
Egyszerű technológiáról 
van szó, amely bárki által 
elsajátí�tható. Nem kell az-
zal foglalkozni, hogy mi-
lyen betegsége van a nö-
vénynek és azt mivel kel-
lene kezelni. Egyszer kell 
beszerezni a növények 
vize készí�téséhez szüksé-
ges kristályokat, amiből 
bármennyi növények vi-
zét készí�thettük és egész 
életünkben ez működik, 
használható.

A Lovasi Kertészeti Kö-
zösség keretében a nö-
vényvédelmi eljárásokat 
szeretnénk bemutatni, 
melynek alkalmazásával 
teljes vegyszermentes 

zöldség-gyümölcster-
melés megoldható, akár 
a ház körüli kiskertben, 
akár a piacra termelő gaz-
dálkodók nagy területein. 

Meg kell gyógyí�tani a föl-
det, ami teli van méreggel. 
Vannak olyan permetező 
szerek, amik megkötik 
magukat a talajban, és 
ezért kell a „Növények 
Gyógyí�tó Vize”, amitől a 
növény, a talaj meggyógy-
ul. Az Eszencia kapta a Nö-
vények Vize nevet. Ennek 
elkészí�téséhez segí�tségül 
kaptuk a Kristályokat. A 
Kristályokon átszűrt ví�z a 
Növények Vize, és a gyó-
gyí�tó erő a kristályokból 
átadatik a ví�znek, ami a 
növények immunerősí�-
tésére szolgál. A méreg 
nélküli permetezéshez, 
biogazdálkodáshoz kap-
tuk segí�tségül az Istentől 
a Növények Vizét, mely a 
kártevőket nem megöli, 
hanem „génállapotra he-
lyezi vissza”. A mérgekkel 
tönkretett környezetün-
ket meggyógyí�tja. Hasz-
nálatával felerősí�thetjük 

termőföldjeinket, kár-
tevőmentessé tehetjük 
gyümölcsfáinkat, zöld-
ségnövényeinket. A Növé-
nyek Vizével a teljes kerti 
növényvédelem elvégez-
hető. A rendszeres per-
metezéssel a növények 
megerősödnek, ellenálló-
vá válnak a betegségekkel 
szemben, a rovarkárte-
vők elhagyják őket, és a 
termőföld is megtisztul a 
mérgektől és a kártevők-
től. A megtapasztalás, ami 
ezt bizonyí�tja, ahhoz Nö-
vények Vizének használa-
tával lehet eljutni. A Kár-
pát-medencében élő nép 
kapta ezt a Növényeket 
Gyógyí�tó Vizét, amit hasz-
nálhat minden kiskertes 
és nagygazdálkodó, hogy 
megvalósuljon a teljes 
vegyszermentes gazdál-
kodás, a Kert Magyaror-
szág! A Növények Vize az 
Isten áldását hordozza, 
í�gy semmilyen veszélyt 
nem jelent az emberekre 
vagy az állatokra nézve! 
Védőruházat nélkül al-
kalmazható. A következő 
hónapban megjelenő Lo-
vasi Hí�rek-ben ismerte-
tem a Növények ví�zének 
használatát és beszerzési 
lehetőségét. Istent szol-
gálva továbbadom ezt az 
új tudást, hogy a földet, a 
levegőt, a vizet ne szeny-
nyezzük, és ne génmani-
pulált termékeket etesse-
nek velünk.

Bíró Ildikó
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Tisztelt Lovasiak!
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a bizalmukat 

és a támogatásukat! Közművelődési szakemberként az a 
legnagyobb dicséret, ha a programjainkra, rendezvénye-
inkre eljönnek, részt vesznek majd elégedetten távoznak. 

Ú� gy gondolom, hogy moz-
galmas és igazán izgalmas 
időszakot zártunk a novem-
berrel. O� nök itt voltak, aktí�-
van részt vettek, í�gy van ér-
telme a munkánknak. Többes 
számban beszélek, hiszen az 
O� nkormányzat, Sárdi Máté 
polgármester és a sok-sok se-
gí�tő is részt vállal azért, hogy 
szí�nvonalas programjaink 
lehessenek. Köszönjük a szü-
lőknek, hogy a gyermekeknek 
szóló rendezvényinkre elhoz-
zák az apróságokat, mi pedig 
örömmel készülünk, hiszen 
annál nincs szebb ajándék, 
mint amikor szí�vből jövő gye-
rek kacajt hallhatunk. 

Engedjenek meg egy kis 
visszatekintést a november-
re:

Ebben az évben is meg-
rendeztük a hagyományos 
Márton napi mulatságot. A 
program első részében pol-

gármester úr köszöntötte a je-
lenlévőket, majd Berkes Péter 
plébános úr és Dr. Kálmán Csa-
ba lelkipásztor megszentelték 
az új bort. A libavacsora után 
pedig egy kis táncos mulatság 
következett. Igazán remek volt 
a hangulat november 11-én, 
amelyről a zenét szolgáltató 
Hawai Band gondoskodott. 
Másnap délelőtt a mesék és a 
meseí�rás birodalmába nyertek 
betekintést, akik eljöttek hoz-
zánk az í�ró-olvasó találkozóra 
és a mesés rajzok kiállí�tásra a 
Faluházba. Nálunk járt M. Nyí�-
rő Mária í�rónő, aki bemutatta 
nekünk meseregényét és Er-
dősiné Acsády Krisztina alko-
tó, aki pedig elhozta nekünk 
mesésen szép rajzait. Az í�rónő 
egy rögtönzött mese kérdezz-
felelek játékkal örvendeztet-
te meg a gyerkőcöket, akik a 
részvételért cukorka jutalom-
ban részesültek.

Ú� gy gondolom a csillogó 
szemekből, amiket november 
25-én este láttam, hogy az 
idősek napi rendezvényünk 
is jól sikerült. Sárdi Máté 
polgármester beszédében ki-
hangsúlyozta, mennyire fon-
tos köszönetet mondanunk 
annak a generációnak, akik-
nek nagyon sokat köszönhe-
tünk. Egy vacsorával és zenés 
műsorral vártuk a meghí�vott 
vendégeket. Bodnár Vivien és 
Kósa Zsolt szí�nművészek egy 
fergeteges operett műsorral 
kápráztatták el a vendége-
inket, majd Nádasi Elemér 
asztaltól, asztalig járva húzta 
el mindenkinek a kí�vánság 
nótáját harmonikájával.

Mindig nagyon hálásak 
vagyunk azért, ha együttmű-
ködnek velünk magánember-
ként vagy szervezetként. Leg-
utóbbi eseményünk, melyet a 
Lovas Jövőjéért Egyesülettel 
közösen szerveztünk, igazán 
sikeres volt. Adventi koszo-
rúkat lehetett elkészí�teni 
a Faluház nagytermében, 

amelyhez biztosí�tottuk az 
alapanyagokat, ezen kí�vül 
mézeskalácsot is sütöttünk. 
Köszönöm, hogy eljöttek, 
hogy van igényük a közössé-
gi programokra. E� s ezúton 
is szeretném megköszönni 
Fehérné Kiszlinger Anett al-
polgármester asszony és Vel-
lai János munkáját, amellyel 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
egy aktí�v, mosolygós délelőt-
töt tölthettünk együtt.

Lassan zárjuk a 2022. évet, 
persze lesz még programunk, 
amire nagyon nagy szeretet-
tel várjuk O� nöket. Izgalom-
mal telve készülünk a helyi 
gyerekekkel idei karácsonyi 
műsorunkra. Jöjjenek el dec-
ember 23-án 17.00 órára a 
Templom térre egy kis közös 
ünneplésre, találkozzunk, 
beszélgessünk és legyünk 
büszkék erre az összetartó, 
csodás kis közösségre itt Lo-
vason!

Király Anita
közművelődési munkatárs, 

könyvtáros



9Lovasi Hírek

ÁRAMLATOK
Változó életterek a Balaton-felvidéki Királykút völgyében

Béres Luca, Gátfalvi Eszter és Tóth Kincső vagyunk, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnö-
ki Karának végzős hallgatói. Dolgozatunk címe a Balaton-felvi-
déket is érintő belső vándorlási hullámokra utal.

Tanulmányunkban eleinte 
a Balaton-felvidék egészének 
történetével, lakosságának vál-
tozásával, tájképének formáló-
dásával foglalkozunk. Célunk 
az emlí�tett összefüggéseket, 
tendenciákat egy választott 
mikrokörnyezetben, Lovas te-
lepülésen részletesebben is 
megvizsgálni, múltját és jelenét 
megismerni, és lakóival közös 
párbeszéd alapján épí�tészeti 
programmal a jövőjét segí�teni. 
A dolgozat a kutatás során kör-
vonalazódott funkciókból kifej-
lődő diplomamunkánk előké-
szí�tő tanulmányaként szolgál. 
Motivációnk az is, hogy ketten 
is a Balaton-felvidéken élünk, 
szeretnénk jobban megismerni 
az itt zajló folyamatokat.

Az első látogatásunk alkal-
mával találkoztunk Lovason a 
település főépí�tészével, Mada-
rasi-Papp Ritával, aki körbe-
vezetett minket az általa érde-
kesnek, fejlesztési területként 
alkalmasnak vélt helyszí�neken. 
További három alkalommal 
látogattunk még el a faluba: A 
második alkalom a szőlőhe-
gyek bejárására és helyszí�ni 
fotók készí�tésére szolgált. Ezt 
követően a papí�r alapú kérdő-
í�vek eljuttatása, szétosztása 
miatt utaztunk el a település-
re. Legutóbb pedig az általunk 
szervezett első közösségi fóru-
mon beszélgettünk három helyi 
ingatlantulajdonossal.

A helyszí�n megismerése után 
először a kutatás célját határoz-
tuk meg, aminek a „Lovasi jövő-
kép” nevet adtuk. Mivel eleinte 
nem tudtuk pontosan, hogy mi-
lyen válaszokat fogunk kapni, a 
feltételezéseink szerinti fejlesz-
tési irányokat sorakoztattuk fel 
Rita segí�tségével, amelyek az 
előkutatásunkon alapulnak. Ú� j 
ötleteket gyűjtöttünk, igyekez-
tünk megismerni és megérteni 
az összetett motivációkat. A 
kutatási módszerek terén pri-
mer és szekunder kutatást is 

végeztünk. Primer kutatáskor 
közvetlen adatgyűjtésre tá-
maszkodunk, ezt mi kérdőí�ves 
formában végeztük, kvantí�tí�v 
módon - strukturált, nagy min-
tán elvégezve. Ezt a kérdőí�vet 
online formában és papí�ron 
is kitölthették, összesen 69 
válasz érkezett, feldolgozását 
digitálisan végeztük. A kérdőí�v 
válaszai alapján kiderült, hogy 
főként a helyi közösséget érin-
tő fejlesztési irányokat prefe-
rálják (közösségi kert, kisbolt, 
együttműködés a szomszédos 
településekkel…stb.), kevésbé a 
turizmust.

Ezen kí�vül kvalitatí�v kutatást 
is végeztünk, mely során sze-
mélyesen beszélgetünk az ér-
deklődő helyiekkel a főépí�tész 
jelenlétében, hogy mögöttes 
okok és motivációk derüljenek 
ki. Ez az alkalom az első közös-
ségi fórum volt, melynek célja 
a problémák, összefüggések 
mélyebb megértése volt. Ké-
szí�tettünk egy helyszí�nrajzot 
Lovasról, amin bejelöltük a leg-
fontosabb viszonyí�tási ponto-
kat (Millennium park, Polgár-
mesteri Hivatal, Lovas Kikötő, 
katolikus és evangélikus temp-
lom, Márffy Vendégház). Arra 
kértük a résztvevőket, hogy a 
kérdőí�vben már ismertetett fej-
lesztési irányok épí�tett objek-
tumait helyezzék el a falun be-
lül a szerintük legmegfelelőbb 
helyen. A fórumra hárman jöt-
tek el. A kis létszám lehetősé-
get nyújtott egy rendkí�vül tar-
talmas, háromórás beszélgetés 
kikerekedésére, amely során 
nagyon sok értékes, a kutatá-
sunk és a jövőkép fejlesztésé-
nek szempontjából használha-
tó meglátás, ötlet hangzott el. A 
résztvevőkben közös az elköte-
leződés és a tenni akarás a falu 
értékeinek megőrzéséért. Egy 
ví�ziót szeretnének megtalálni, 
ami erősen a gyökerekre, a falu 
hagyományaira támaszkodik, 
emellett tudatosan igazodik a 

jelenkor adottságaihoz és fel-
készül a jövő kihí�vásaira. A há-
rom résztvevőről megtudtuk, 
hogy jelenleg úgy érzik, hogy 
nincs biztonságban az épí�tett 
örökségük, a falu imázsa, hi-
szen sok esetben a szőlőhegyre 
épülő tájidegen házak épí�ttetői 
nem kí�vánnak azonosulni a 
település értékeivel és bekap-
csolódni a közösségbe. Védte-
lenek velük szemben, ugyanis 
jelenleg olyan a szabályozás és 
annak betartatására jelenlévő 
eszköztár, amin lehet kiskapu-
kat találni. Paloznak példája is 
felmerült, mint lehetséges ke-
zelési mód, ahol teljes épí�tési 
tilalommal válaszoltak a nem 
kí�vánatos épí�tési törekvések-
re.  A problémák megnevezése 
mellett a lehetséges fejlesztési 
irányok is szóba kerültek: a 
kulcsszavak a szőlő és közös-
ség voltak. Mindannyian vágy-
nak a szociális kapcsolódások-
ra, a találkozási lehetőségekre, 
egy közösségi térre, ahol össze-
jöhet a falu apraja-nagyja. Itt 
emelték ki, hogy egy nagyobb, 
egybefüggő zárt helyiség a la-
kosság közti tudáscsere indi-
kátora is lehetne. Másik fontos 
irány a szőlő- és kertművelés. 
Sokan azok közül, akik a város-
ból, a természet hiánya miatt 
a falura költözés mellett dön-
töttek, Lovason a gyakorlat-
ban is el szeretnék sajátí�tani a 
hagyományos mezőgazdasági 
tevékenységeket. A jelenlegi 
világgazdasági és politikai kö-
rülmények bizonytalanság az 
önfenntartás, rövidebb élelme-
zési láncok kiépí�tését veti fel. 
A mostani törékeny, kevéssé 
reziliens ellátórendszert kiegé-
szí�tő, esetleg helyettesí�tő új há-
lózat kiépí�tése jelenthet lokális 
megoldást a globális problé-
mára, amely a helyiek, ott lakók 
saját terményeivel, portékáival 
kereskedik. A bioélelmiszer el-
látórendszer akár a helyi ven-
déglátóhelyek, éttermek alap-
anyagait szolgáltathatja. Ehhez 
egy közösségi konyha tartozna, 
ahol kollektí�v módon, az egyéni 
tapasztalatok átadása mellett 

kerülnek előállí�tásra, feldol-
gozásra a településlakók ter-
ményei. Mivel egy ilyen jellegű 
konyhának és a hozzá kapcso-
lódó helyiségcsoportnak rend-
kí�vül szigorú higiéniai és egyéb 
előí�rásoknak kell megfelelniük, 
annak központosí�tott üzemel-
tetése levenné a helyiek vál-
láról ezt a nehézséget. A már 
korábban felsorolt közösségi 
kert és az a köré csoportosuló 
termelői piac mellett felmerült 
egy Lovas márka kifejlesztése, 
ami védjegye lenne a lovasi 
terményeknek és az azokból 
készülő termékeknek. I�gy a 
falu bevételhez juthatna és a 
közösségösszefogó hatása sem 
elhanyagolható egy ilyen jelle-
gű összefogásnak.

A közös út megtalálásának 
jó módszere lehetne az új te-
lepülésfejlesztési koncepció 
kiegészí�tése közösségi terve-
zéssel egybekötve. Rendkí�vül 
fontos az itt élők meghallgatá-
sa, hiszen az O� nök ismereteit, 
megfigyeléseit és tapasztala-
tait nem lehet reprodukálni. 
A fórumon például mutattak 
nekünk környékbeli erdőkből 
érkező vadak haladási iránya-
it, csapásait, amelyek több he-
lyen is belépnek a falu terüle-
tére. Többek között ezeknek az 
útvonalakat figyelembevéve 
kell elhelyezni az új funkció-
kat. Már korábban készült egy 
településfejlesztési koncepció 
Lovasra, ennek aktualizálásá-
hoz jelenthet egy előkutatást 
dolgozatunk. Az eköré szer-
veződő közösségi fórumon 
szeretnénk majd mi is részt 
venni. Távlati célunk tehát 
diplománk előkészí�tő tanul-
mánya mellett Lovasnak egy 
olyan ví�ziót, jövőképet adni, 
amely a saját mikrokörnyeze-
tében alternatí�vát jelenthet a 
ma zajló folyamatok, problé-
mákra reflektálva. Szeretnénk 
itt is megragadni az alkalmat, 
hogy a jövőbeli közösségi ter-
vezésen és a Lovas jövőjéről 
szóló együttgondolkodáson 
való részvételre buzdí�tsunk 
minden lovasi lakost!



10 Lovasi Hírek

csemperagasztók   szigetelések 
vakolatok   fugázók   szilikonok

Nyitvatartás:

H-P: 7:00 - 16:30

Címünk: 
Alsóörs 8226 Füredi utca 64. 
a 71-es út mellett

www.eppo.hu

+  3 6  3 0  2 4 5  4 3 8 1

eppobalatonkft@gmail.com

eppobalatonkft

BURKOLÓ ANYAGOK TÁRHÁZA
BALATON KFT.

Orvosi tanácsok télre:
Megfázás

A téli időszakban a szer-
vezet kevesebb vitaminhoz, 
napfényhez jut, csökken a 
fizikai aktivitás, ezért az im-
munrendszer sebezhetőbbé 
válik. A hideg hőmérsékle-
ten az orrnyálkahártya le-
hűl, miáltal védekezőképes-
sége lecsökken, ezt pedig a 
zömében cseppfertőzéssel 
terjedő kórokozók azonnal 
kihasználják. Kialakulnak 
a mindenki által jól ismert 
náthás tünetek: levertség, 
torokfájás, köhögés, orrfo-
lyás, orrdugulás, hőemelke-
dés, ritkább esetben láz. 

A megfázásos tünetek 
döntő többségét ví�rusok 
okozzák, a betegség néhány 
nap alatt lezajlik, magától 
megszűnik. Eközben termé-
szetesen a tünetek enyhí�-
tésére szükség lehet vény 
nélkül is kapható készí�tmé-
nyekre pl.: orrspray, köhögés 
csillapí�tó, vagy hurutoldó, 

fájdalom-és lázcsillapí�tó. A 
kezelés alapelvei a nyugodt 
pihenés, és a bő folyadék-
pótlás. Az immunrendsze-
rünket segí�thetjük továbbá 
vitaminokkal, nyomelemek 
és ásványi anyagok bevitelé-
vel. Bizonyí�tottan csökkenti 
a náthás napok számát pél-
dául a Cink-pótlás a beteg-
ség alatt. Az antibiotikumok 
közönséges meghűlésben 
hatástalanok, szedésük fe-
lesleges és kifejezetten ká-
ros a mellékhatások és az 
antibiotikum-rezisztencia 
terjedése miatt. A láz az 
immunrendszer motorja, a 
fertőzések leküzdésében se-
gí�t minket. Lázat csillapí�tani 
rutinszerűen nem szükséges 
sem felnőtteknél, sem gyer-
mekeknél. Abban az eset-
ben alkalmazzuk, ha a láz 
kifejezetten rossz közérzetet 
okoz, gátolja a megfelelő pi-
henést és folyadékpótlást. 

Mikor forduljunk minden-
képpen orvoshoz?

–  Ha náthás tüneteink 5 
nap múlva sem csilla-
podnak, vagy súlyosbod-
nak.

–  Ha a láz (≥38°C) 3 napig 
vagy annál tovább fenn-
áll.

–  Ha erős fej-, és arcfájdal-
mat tapasztalunk.

–  Ha fülfájdalom jelentke-
zik.

–  Ha kifejezett gyengeség, 
izom-, í�zületi fájdalom 
jelentkezik.

–  Ha a köhögés 2 hétnél to-
vább tart.

–  6 hónaposnál fiatalabb 
korban.

Ha a beteg idős, alapbe-
tegségektől szenved, esetleg 
immunhiányos.

COVID-19 járvány idején 
javasoljuk, hogy amennyiben 
náthás tüneteket és lázat ta-
pasztal, készí�tsen otthonában 

COVID-19 antigén gyorstesz-
tet, mielőtt felkeresné orvo-
sát. Hogyan előzhető meg a 
nátha? A legfontosabb a meg-
felelő kézhigiénia. Mossunk 
gyakran kezet szappanos 
ví�zzel, köhögjünk, tüsszög-
jünk papí�rzsebkendőbe. A téli 
hónapokban se hanyagoljuk 
a rendszeres testmozgást. 
Októbertől áprilisig pótol-
juk a D3-vitamint, továbbra 
is fogyasszunk zöldsége-
ket, gyümölcsöket, esetleg 
étrendkiegészí�tőkkel pótoljuk 
a hiányzó vitaminokat. Túl-
zásokba azonban a vitamin-
pótlással se essünk. Továbbra 
is javasolt az influenzaoltás, 
illetve a COVID-19 oltás fel-
vétele annak, aki ezt még 
nem tette meg, különösen ve-
szélyeztetett korú és gyenge 
immunrendszerű páciensek 
esetében. 

Dr. Szvetnyik Fanni
háziorvos

HIRDETÉSI DÍJAK
A LOVASI HÍREKBEN

1/8 oldal:
1.500,- Ft/szám

1/4 oldal:
2.000,- Ft/szám

1/2 odal:
3.000,- Ft/szám

Egész oldal:
6.000,- Ft/szám

HIRDETÉS
LOVAS KÖZSÉG
A HONLAPJÁN

Ingatlan hirdetés:
10.000,- Ft/félév

Egyéb hirdetés:
20.000,- Ft/év
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E� RTESI�TE� S
E� rtesí�tjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Alsóörs Község 

O� nkormányzat Képviselő-testülete a Kttv. 232. § (3) be-
kezdése alapján az Alsóörsi Közös O� nkormányzati Hivatal 
2022. évi munkarendjében 

2022. december 24. napjától 2023. január 08.

napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel 
el. Ennek megfelelően az Alsóörsi Közös O� nkormányzati 
Hivatal Lovasi Kirendeltségén (8228 Lovas, Fő utca 8.) az 
ügyfélfogadás ebben az időszakban szünetel.

Kizárólag, halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben 
(születés és haláleset) telefonos ügyeleti elérhetőségek 
(hétköznapokon 8.00-16:00-ig):

Alsóörs településen:
Fenyvesi Melinda: +36-20-3789807
Lovas településen
Buschné dr. Csomai Gabriella: +36-20-4048004

Tisztelettel:
Báró Béla

jegyző
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FENYŐFA  
ÉS  

MINI ADVENTI VÁSÁR  
LOVASON, A FALUHÁZ UDVARÁN 

2022.12.16. péntek 1300-tól, vasárnap 1200-ig 
vagy amíg a készlet tart! 

NORMAND, EZÜST, LUC FENYŐK     
GARANTÁLTAN PIACI ÁR ALATT!!! 

125 – 225 cm-ig, ingyenes kötözés, faragás 
- karácsonyfa kiegészítők (talpak, fények, díszek …) 
- forralt bor, pálinka 
- kézműves süti csomagok 
- bejglik, puszedli, habcsók stb.. 
- szaloncukor 
- ÉS MÉG SOK VÁSÁRI FINOMSÁG 

 

 

 
 

Patent Kertrendezés és Sarok Borozó szervezésében 


