
Gondolatok a polgárôrségrôl
Utólagosan is szeretnék mindenkinek boldog újévet kívánni! 

Ahhoz, hogy valóban az legyen, kérem Önöket, hogy továbbra 
se veszítsék el az alapvető éberségüket. Gondoljanak a téli tüze-
lő megvásárlásakor történő különböző trükkökre, a házaló áru-
sokra, a különböző „cégek” leolvasóira, és még ezernyi olyan 
szituációra, amit csak az élet tud produkálni a jóhiszemű embe-
rek megkárosítására. 

Talán a legújabb és legmodernebb mód olyan kulcstartó, bevá-
sárlószatyor, apróbb tárgyak, - például benzinkúton történő aján-
dékozása - melyben mikrocsip van elhelyezve, és ezen keresz-
tül tudják követni a tárgy útját, és amikor nincs otthon az illető, 
hívatlan látogatók mennek a lakásba. Ez már tényleg olyan, ami 
úgy gondolom, szinte minden fantáziát felülmúl. Ez a módszer 
tőlünk nyugatabbra ma már eléggé elterjedt, nálunk még csak né-
hány eset volt, de úgy gondolom, ma már senki sem lehet eléggé 
felkészült, az ártani akarókkal szemben. 

Röviden szeretnék írni gazdálkodásunkról. Az adó 1 százalé-
kából több mint 28 ezer forint támogatást kaptunk. Ez annak el-
lenére történt, hogy amikor a falu újságában reklámozták az adó 
1 százalékot, a polgárőrség valahogy kifelejtődött. (Elnézést ké-
rünk ezért, de több hónapon keresztül hirdettük a helyi civilszer-
vezetek adószámát, és a polgárőrség közül senki, soha nem jelez-
te az adószámot. A mostani számunkban azonban már ezt is fel-
tüntetjük. szerk.) Köszönjük szépen az adományozóknak, és ezt 
duplán lényegesnek gondolom, mivel szerintem ez kifejezi a la-
kóközösség általi támogatást. 

A pályázati lehetőségeket mindig kihasználjuk, így tavaly 208 
ezer forintból tudtunk gazdálkodni. Az önkormányzattól 30 ezer 
forint támogatást kaptunk. A megkapott összeget működésre, és 
felszerelés vásárlására használtuk fel. 

Szűcs József
polgárőrség vezetője
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A Szent Család
szállás keresése Lovason

2012. Ádventjének időszakában folytatódott Lovason a több év-
százados múltra visszatekintő katolikus néphagyomány, így de-
cember 14–22. között vitéz Ajtós József László kerületi espe-
res, plébános és Hanczné Kováts Rita hitoktató vezetésével is-
mét megrendezték a „Szállást keres a Szent Család” ájtatosságot.
A népi vallásosságban gyökeredző népszokás szerint kilenc ki-
választott család esténként egyikük otthonából a másikba viszi 
a templomban előzetesen megáldott Szent Család képet, amely 
előtt együtt imádkoznak és énekelnek. A befogadó család a 
Szentképet egy napig őrzi, otthonának középpontjában helyezi 
el, majd másnap átadja a következő családnak.  
2012. december 14-én Magyar Pálné, 15-én Márffy Bence, 16-
án Mecsériné Róka Erzsébet, 17-én vitéz Pintér Kornél, 18-án 
Ferenczy Gáborné, 19-én Kemenes Dénes, 20-án Nesztinger Pé-
ter, 21-én Gerbel Ferencné, 22-én pedig Kovács Károly és csa-
ládjaik fogadták be otthonaikba Szűz Máriát, Szent Józsefet és a 
gyermek Jézus Krisztust, megemlékezve a Szent Család betlehe-
mi szállás kereséséről. vitéz Pintér Kornél

Karácsonyváró ünnepség
Köszönetemet fejezem ki a falu lakóinak, akik megtisztelték je-
lenlétükkel a december 23-.i rendezvényt és együtt ünnepeltek. 
Szeretném kiemelni azokat a szereplőket, segítőket, akik nélkül 
nem jöhetett volna létre ez a meghitt karácsonyvárás. Nevezete-
sen azoknak a kicsi gyermekeknek, akik a szép betlehemi műsor-
ban szerepeltek, felkészítőjüknek Márffyné Eredics Eszternek, 
Simon Lászlónak, aki a fenyőfákat ideszállította, Kemenes Dé-
nesnek a hangosításért, Dr. Tarnai Andorné Éva néni elektromos 
áramot adott, Gerbel Magdi néninek, akit megkértünk és renge-
teg pogácsát sütött, a Lovas Jövőjéért Egyesület tagjainak, akik 
a zsíros kenyeret készítették. Valamint mindazoknak, akik pogá-
csát és süteményt hoztak, és kedvesen kínálták a jelenlévőket.
(név szerint nehéz lenne úgy megemlíteni Őket, hogy valakit ne 
hagynánk ki) id.és ifj- Tóth Jánosnak, valamint Sümegi-Korai 
házaspárnak (kocsma) akik nagyon finom forralt borral kínál-
ták a résztvevőket. Köszönöm az önkormányzat dolgozóinak is 
a lelkiismeretes munkáját. 

Ferenczy Gáborné
polgármester

Magam és az önkormányzatunk nevében
a falu minden lakójának egészségben

és eredményekben gazdag újesztendôt kívánok!

 Ferenczy Gáborné
 polgármester

Eseménynaptár 2013
Február

2. 16.00 Gyerek farsang
16. 20.00 Felnőtt farsang

Március
23. Tavaszköszöntő kiállítás

és koncert
30. 15.00 Húsvéti játszóház

Április 19. 18.00 Zsiga Henrik könyvbemutatója
Május 1. Majális

Június 22. 16.00 Mindenki piknikje a Milleniumi 
parkban

Szeptember 7. Kirándulás 

Október
5. 13.00-

tól III. Szüreti Fesztivál

26. 10.00 Tökfaragás gyerekekkel
November 8. 17.00 Márton Nap

December
7. Mikulás és karácsonyi játszó-

ház
14. 15 óra Karácsonyi vásár



2 Lovasi Hírek

Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Szendi Péter

ISSN 2061-0793
Tel.: 06 30 530 3466

E-mail: szendipeti@gmail.com
Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat u. 31., Tel./fax: 88 429 936,

e-mail: info@vizastudio.hu

Hirdessen a Lovas Hírekben!
1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 Ft
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A lovasi Teleház is csat-
lakozott ehhez a program-
hoz, bővebb információ ha-
marosan, ha valaki sze-
retne jelentkezni, az ké-
rem jelezze a: 30-5303466-
os telefonszámon vagy a 
konyvtar@lovas.hu oldalon 
 
360 informatikai és idegen nyel-
vi képzés már elindult a Tudá-
sod a jövőd! projekt keretében, 
január 22-én pedig újabb kép-
zések jelennek meg. A program 
keretében százezren vehetnek 
részt minimális önerő mellett 
idegen nyelvi és informatikai 

képzésben 2014 augusztusáig. 
A Közigazgatási és Igazság-
ügyi Hivatal a már 24 képző in-
tézménnyel aláírt megállapodá-
son túl, további 83 képző intéz-
ménnyel kötött együttműködési 
megállapodást. A megállapodá-
sok mellett a képzések meghir-
detése is ütemezetten halad, így 
ennek köszönhetően január 22-
én újabb képzések jelennek meg. 
Magyarországon még nem volt 
korábban példa olyan horde-
rejű és kedvezményes felnőtt-
képzési programra, mint a Tu-
dásod a jövőd!. A programban 
egészen minimális önerő befi-

zetésével bárki idegen nyelvi 
és/vagy informatikai képzésen 
vehet részt, aki betöltötte a 18. 
életévét és nem áll középiskolá-
val, felsőoktatási intézménnyel 
tanulói/hallgatói jogviszonyban 
(kivételt képeznek a költségté-
rítéses képzésben résztvevők), 
így a program több ezer ember-
nek ad komoly esélyt a fejlődés-
re. A kormány bruttó 90 ezer fo-
rintos keretösszeggel támogat-
ja az idegen nyelvi és informati-
kai képzését, a támogatás a költ-
ségek 95-98%-át fedezi. A hát-
rányos helyzetű kistérségekből 
jelentkezőknek csak 2 % ön-

részt kell befizetniük, a többi-
eknek 5%-ot. A felnőttképzé-
si program kiemelten kezeli a 
munkanélkülieket, a kismamá-
kat, a legszegényebb környe-
zetben élőket és a 45 év felettie-
ket. Az élethosszig tartó tanulás 
jegyében a képzéseknek nincs 
felső korhatára. A jelentkezők a 
következő két évben az ország 
egész területén összesen 300 
képző helyen tanulhatnak majd. 
 
További információ: www.
tudasodajovod.hu

Szendi Péter

360 informatikai és idegen nyelvi képzés 
indul el a Tudásod a Jövôd! programban

Rendôri feladatok az iskolakerülés ellen
A Gyermekvédelmi törvény, 

- amely a 18 éven aluli kisko-
rúakra vonatkozik - rögzíti, 
hogy a gyermekek nevelésé-
ért a szülő, a törvényes képvi-
selő, a gyermeket gondozó sze-
mély vagy a gyermeket gondo-
zó intézmény vezetője a fele-
lős. A törvény pontosan meg-
határozza, hogy ez a felelős-
ség a gyermekek megfelelő fi-
zikai, egészségi, szellemi, ér-
telmi, érzelmi, szexuális fejlő-
dére terjed ki. 

Vagyis a szülő döntheti el, 
gyermekét hova, meddig, ki-
vel engedi el, milyen szabá-
lyokat állít fel a nevelésben, 
milyen elvárásai vannak vele 
szemben. Így a szülő, nevelő 
felelőssége is, ha a felügyelet 
nélkül elengedett fiatal bűn-
cselekményt követ el, vagy 
annak áldozatává válik. A tör-
vény ugyanakkor azt is meg-

fogalmazza, hogy a gyermek 
köteles az őt nevelő felnőttel 
együttműködni, vagyis „szót 
kell fogadni”. A jövő nemze-
dékeinek nevelése azonban 
társadalmi érdek és feladat 
is, különösen akkor, ha szülő 
nem tesz eleget nevelési köte-
lezettségének. 

A gyermekek oktatásán túl 
nevelésükben is jelentős részt 
vállalnak az oktatási intézmé-
nyek, az ott dolgozó pedagógu-
sok. Jogszabály írja elő az is-
kolák kötelességeit is, mint in-
tézkedés iskolán belüli erőszak 
észlelése esetén, vagy jelzés a 
Gyermekvédelmi Szolgálatok 
felé, ha iskolán kívüli, ottho-
ni bántalmazást, elhanyagolást 
észlelnek, vagy a Jegyző felé, 
ha iskolakerüléssel, igazolatlan 
hiányzással találkoznak. 

A célfeladatokat ellátó szer-
vezetek mellett a Rendőrség-

nek is vannak feladatai a gyer-
mekvédelem területén.

Az újév új feladatot is hozott 
a Rendőrségnek a gyermekvé-
delmi faladatok sorába, amely-
lyel az iskolakerülés, az okta-
tásból való igazolatlan távol-
maradás megelőzése a cél.

Ha tanítási napon és időben a 
rendőr az utcán felnőtt felügye-
lete, kísérete nélkül lát gyer-
mekkorú, vagyis 14 éven aluli 
gyermeket csellengeni, és arra 
következtet, vagy információja 
van arról, hogy a tanítási órá-
ról vagy kötelező foglalkozás-
tól engedély nélkül maradt tá-
vol, arról engedély nélkül távo-
zott, akkor intézkednie kell. 

Az intézkedés első lépés-
ben az igazoltatás. A diákiga-
zolvány vagy az ellenőrző be-
mutatása mellett ekkor mutat-
hatja be a tanuló azt az igazo-
lást, amely a távollétét enge-

délyezi. Ilyen a kikérő, orvo-
si rendelésen történő megje-
lenésről igazolás. A rendőr az 
ügyeleten keresztül a gyermek 
által megnevezett intézményt 
megkeresi, valódiak-e az ada-
tok, és valóban igazoltan ma-
radt távol az oktatásból a tanu-
ló. Sikertelen kapcsolatfelvé-
tel esetén, megállapodás alap-
ján az Oktatási Hivatal is meg-
kereshető a tanulói jogviszony 
ellenőrzésére.

A „lógó” tanulót a rendőr 
igazolatlan távollét esetében 
visszaviszi az iskolájába, és át-
adja az intézmény vezetőjének.

Úgy gondolom, erről nem-
csak az érintett gyerekeknek 
kell tudni, hanem az őket ne-
velő, tanító, nekik magatartá-
sukkal példát mutató felnőt-
teknek is.

Stanka Mária r. őrnagy 



3Lovasi Hírek

A Kárpát-medence  szám-
talan településéhez hasonló-
an 2013.január 12-én Lova-
son is felidéztük a Magyar 
Királyi 2.Honvéd Hadsereg 
70 esztendővel ezelőtti doni 
tragédiáját. A Lovasi Ró-
mai Katolikus Egyházközség 
szervezésében nagy számban 
gyűltek össze a megemléke-
zők a Templom téri II. világ-
háborús hősi emlékműnél, 
hogy fejet hajtsanak az 1943. 
január 12-én kezdődött har-
ci cselekmények hősei, köz-
tük 6 egykori lovasi honfitár-
sunk emléke előtt.
Megemlékezésében vitéz Aj-
tós József László kerületi espe-
res, plébános elmondta, hogy 
katonáink hősök voltak, nem 
úgy, mint az Afganisztánban és 
Irakban idegen érdekekért zsol-
dosként harcoló és ott életüket 
vesztők. Példaértékűnek ne-
vezte, hogy a 2000.millenniu-
mi évben Lovas Község Ön-
kormányzata – melyet akkor 
Kemenes Dénes polgármes-
ter vezetett – díszpolgári cí-
met adományozott a II. világ-
háború lovasi hőseinek és ál-
dozatainak. Emlékbeszédében 
Dr.Szathmáry László állandó 
diakónus személyes élményeit 
is felidézte a félig bénán, vas-
darabokkal és lécekkel mereví-
tett lábakon hazaérkezett édes-

apjáról, aki hadifogságba esve 
a Szovjetunióban egy kaukázu-
si koncentrációs táborban szen-
vedett súlyos balesetet. Édesap-
ja csak jóval később mesélte el 
neki, hogy a tábor orvosa elő-
ször szimulánsnak tekintette, 
de amikor a vizsgálatkor felka-
pott legnagyobb tűt belevágta a 
saját béna lábába, akkor haza-
küldték. Megrendítő szavakkal 
emlékezett meg azokról a ma-
gyar katonákról, akik sohasem 
térhettek haza. 
A megemlékezés végén vitéz 
Ajtós József László kerületi es-
peres, plébános és Dr.Szathmáry 
László állandó diakónus ve-
zetésével a jelenlévők közö-
sen imádkoztak a magyar hősö-
kért, majd a Lovasi Római Ka-
tolikus Egyházközség, a Lovas 
Községi Önkormányzat, a Tör-
ténelmi Vitézi Rend, a Magyar 
Vidék Országos 56-os Szövet-
ség és az érintett lovasi családok 
képviselői elhelyezték a kegye-
let koszorúit és virágait. A Don-
kanyar hősei előtti tiszteletadás 
a Szűz Mária neve tiszteletére 
szentelt Római Katolikus Temp-
lomban fejeződött be, ahol vitéz 
Ajtós József László szentmisét 
mutatott be.

* * *

A szovjet áttöréskor a Don-ka-
nyarban harcoló és mártírom-

ságot vállaló 110 ezer ma-
gyar katonahős egyike volt a 
nagyapám Holczhauser János 
m.kir. szakaszvezető. Az 1945 
utáni bolsevik diktatúra idő-
szakában áldozatvállalásukról 
beszélni sem lehetett, hiszen 
a hazánkat 1991.június 30-ig 
megszállás alatt tartó Szovjet-
unió ellen folytattak küzdel-
met. A kommunizmus idősza-
kában gátlástalanul hazudoz-
tak a Donnál harcolókról, sok-
szor ma is ezt teszik. A magyar 
katona nem a Szovjetunió név 
alatt véres erőszakkal összetá-
kolt államok nemzetiségei el-
len, hanem az összesen 100 
millió (!) áldozatot követe-
lő kommunizmus nevű sátáni 
ideológia ellen fogott fegyvert. 
Az időközben nyilvánosság-
ra hozott, korábban szigorúan 

titkos szovjet dokumentumok 
bizonyítják, hogy világtörté-
nelem legnagyobb hóhéraként 
ismert Sztálin már 1941. júliu-
sában Németország és Közép-
Európa lerohanására készült. 
A III. Birodalom és szövetsé-
gesei, köztük a vitéz nagybá-
nyai Horthy Miklós Kormány-
zó vezette Magyar Királyság 
gyakorlatilag csak megelőző 
csapást mértek a Vörös Go-
nosz hazájára.  Tették ugyan-
úgy, ahogy Nagy Lajos kirá-
lyunk, Luxemburgi Zsigmond, 
I. Ulászló és Hunyadi János is 
cselekedtek az ellenséges Osz-
mán - Török Birodalommal 
szemben. Hazánk védelme ér-
dekében tettek mindent. Ezért 
harcolt nagyapám 

vitéz Pintér Kornél

RENDELKEZÉS AZ ADÓ 1+1 %-ÁRÓL
 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelem-
adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, má-
sik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület
– Adószám: 19384878-1-19

Nagy Gyula Művészeti Alapítvány
– Adószám: 19380575-2-19 

Lovas Egyesület – Adószám: 18933967-1-19

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Magyar Református Egyház technikai száma: 0066 

A Don-kanyar hôseire emlékeztük
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Forraltborfôzô-verseny Lovason

Somogy herceg – Koppány

A sokakat vonzó forraltbor főzőverseny im-
már hagyományosan, egybekötve az újbor-
kóstolással, az újév első napján került meg-
rendezésre Lovason. 

Ez alkalommal nem csak a helybeliek, hanem 
a környező falvak települések, lakosai, valamint 
veszprémiek is részt vettek. Örömünkre, hisz ez 
azt jelenti, hogy mindenki érdeklődve várja a vál-
lalkozó kedvű boros gazdák által készített finom 
borok kóstolását, és azt a hangulatot, amellyel 
együtt köszöntjük az újévet. 

A főzésben részt vettek többek borút egyesü-
leti tagok, boros gazdák, önkormányzatok. Név 
szerint: Sarok Borozó, Ács Károly, Abonyi Gábor 
és csapata, Alsóörsi Önkormányzat, Papp Huba, 
Lovasi Vendégvárók csapata, Gelléri Pince. 

Az időjárás kegyeibe fogadta a programon 
résztvevőket, hisz gyönyörű szép idővel köszön-
tött be 2013. év első napja. A vállalkozó szelle-
műek így még nagyobb kedvvel készítgették 
a vendégek számára a finom itókákat, amit so-
kan kóstolgattak, és dicsérgettek. A borok mel-
lé finom sütemények, ropogós pogácsa és zsíros 
deszka is került. A népi kikiáltó is gondoskodott a 

hangulatról nem csak az ételek és italok. Az iga-
zán jó hangulatban telt kóstolgatást követően a 
faluház nagytermében, Ferenczy Gáborné pol-
gármester asszony tartott újévi köszöntőt. 

A zsűri eközben elvonult, hogy meghozza 
döntését, ami nem volt egyszerű feladat, hisz 
mindenki szívvel, lélekkel és egyéni titkos recept 
alapján készítette borait. A közönség is lehetősé-
get kapott arra, hogy a számukra legfinomabban 
elkészített italra szavazhassanak. A zsűri nehéz 
helyzetében a vendégek is osztoztak.

Az újév köszöntője után került sor az ered-
ményhirdetésre:

A zsűri döntése alapján:
1. helyezett: Ács Károly
2. helyezett: Lovasi Vendégvárók csapata
3. helyezett: Alsóörsi Önkormányzat csapata
Közönségdíjban részesült: Abonyi Gábor és 

csapata
A vidám hangulatú vendégsereg számára, a 

rendezvény újborkóstolással folytatódott, ami re-
mélhetőleg szintén megnyerte a részt vevők tet-
szését és hírét viszik a Lovason termett finom bo-
rok ízének, amit természetesen nem csak az újév 

első napján lehet fogyasztani, hanem az év többi 
napján is, hogy megszépítsék, ünnepivé varázsol-
ják vele a meghitt pillanatokat.

Jövőre is várunk mindenkit, akár borfőzőként, 
akár vendégként, látogassanak el hozzánk, ismer-
jék meg kis közösségünket, vendégszerető lako-
sait és a nagyszerű boros gazdákat. Sikeres, bol-
dog, egészségben gazdag újesztendőt kívánok 
mindenkinek a Csopak Környéki Borút Egyesü-
let nevében!

Vajda Kálmán elnök

Zumba és meridián gyakorlatok

Minden kedden este 6 órától várjuk mindazokat, akik 
szeretnének Zumba oktatáson részt venni. Zumba: 
A fitnesz és latin táncok mozgásainak kombinációja. 
Salsa, Flamenco tánclépéseire épülő mindenki számára 
követhető mozgás. Minden Zumba edzés egy nagy buli. 
Szinte észrevétlenül dolgozunk és közben veszítünk 
súlyunkból! Nem nehéz a koreográfia, mindenkinek 
ajánlott, aki szereti a táncot és a latin zenét! Kiváló 
kikapcsolódás! Helyszín: faluház nagyterme.

***

Dr. Eöry Ajándok: Hogyan éljünk 100 évig 
egészségesen? – bemutató Lovason. A Meridián 
gyakorlatok vezetője Kovács Lajos, minden csütörtökön 
17.00 órakor tartja bemutatóját. Legyünk mi a 
legegészségesebb falu! Helyszín: faluház nagyterme.

Lovas településen a 2013. évben 
várható kéményseprő-ipari 
munkavégzés időpontjai:

április, július, augusztus, október. 

Az ütemezéstől való esetleges eltérés esetén 
írásos értesítést küldünk. A munkavégzés pontos 
időpontjáról a Polgármesteri Hivatalt értesítjük. 

Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy részt ve-
hettem egy könyvbemuta-
tón, amely kisebb szűk ha-
zámban Lovason került meg 
rendezésre. 

Maurer Teodóra-Onody 
Gyula: Koppány-Somogy her-
cege című könyvét mutatták 
be a szerzők. Nagy kutató-
munka áll mögötte, és megcá-
folhatatlan leletekre bukkan-
tak. Amatőr kutatóként Kop-
pány élete iránt elkötelezet-
tek, elsődleges céljuk, hogy 
maradjon meg az utókornak. 
Minden korosztálynak megfe-
lelő olvasmány.

Teodóra történelmi feljegy-
zései, Gyulának gyönyörű ver-
sei, rovásírás, szép fotók töltik 
meg az eléggé vaskos köny-
vet. Az előadás nagyon érde-
kes volt, köszönhető Szendi 
Péternek, aki életet visz a téli 
szürke hétköznapokba. A be-
mutatón kérdéseket tehettünk 
fel, melyre készségesen vá-
laszoltak. Én személy szerint 
már nem először vettem részt 
ezen a könyvbemutatón, még-
is újabb és újabb érdekessége-
ket fedezhettem fel. Családias 

volt a hangulat, nagyon sajnál-
hatja az, aki nem jött el, mert 
nagy élményről maradt le. 
Éled Lovas télen is? Még csak 
január közepe van, és már 
a második program, amin 
részt vehettem. Január 1-jén 
a forraltbor verseny is nagy 
élményt nyújtott. Mindez a 
lovasi emberek vendégsze-
retetéről tesz tanúbizonysá-
got, kis faluban, hatalmas szí-
vű emberekkel. Örülök, hogy 
ilyen emberek közé kerül-
tem! A városi élet számomra 
olyan embertelen, nem hiába 
imádok nyáron Lovason élni.  
Soraimat Onody Gyula egy 
kedves verséből idézve zárnám. 
 
„Koppány testét

egy vén tölgy alá
A berekbe rejtettem.....
Íját, kardját
Szellő lovát
Mind vele temettem...”

Még egyszer köszönöm, 
hogy újabb élményekkel le-

hettem gazdagabb Lovas köz-
ség jóvoltából! 

Szócsin Miklósné
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Változatos, sokrétű programokkal várjuk kedves Ven-
dégeinket Lovasra. A Lovasi Esték keretén belül elő-
adást tart: Dr. Papp Lajos szívsebész és Dr. Rácz Jenő 
a Kórházszövetség elnöke. A már hagyományosnak te-
kinthető gyermek- és felnőtt farsang sem marad el, 
csakúgy mint a gulyafordítás. Ráadásul négy egykori 
kiváló kézilabdázó (Éles József, Gulyás István, Sótonyi 
László és Zsigmond György) is megtisztel bennünket 
jelenlétével, és élménybeszámolót tartanak pályafutá-
sukról. Mindenkit szeretettel várunk!
Február 2. (szombat) 16.00 óra: Gyerekfarsang a faluház 
nagytermében a Lovas Jövőjéért Egyesület szervezésében
Február 5. (kedd) 18.00 óra: Zumba a faluház nagytermé-
ben
Február 7. (csütörtök) 17.00 óra: Meridián gyakorlatok a 
faluház nagytermében
Február 8. (péntek) 18.00 óra: Világsztárok Lovason - Éles 
József, Gulyás István, Sótonyi László és Zsigmond György egy-
kori kiváló kézilabdázók élménybeszámolója a faluház nagy-
termében
Február 9. (szombat) 18.00 óra: Gulyafordítás 
Február 12. (kedd) 18.00 óra: Zumba a faluház nagyter-
mében
Február 13. (szerda) 18.00 óra: Dr. Papp Lajos szívsebész 
előadása a faluház nagytermében, a Lovasi Esték keretén be-
lül, a Magyarság eredete: Magyarország múltja, jelene, jövő-
je – könyvdedikálással egybekötve
Február 14. (csütörtök) 17.00 óra: Meridián gyakorlatok a 
faluház nagytermében
Február 16. (szombat) 20.00 óra: Farsang a Lovas Jövő-
jéért Egyesület szervezésében a faluház nagytermében, zenél: 
Jehoda Ferenc
Február 19. (kedd) 18.00 óra: Zumba a faluház nagyter-
mében
Február 21. (csütörtök) 17.00 óra: Meridián gyakorlatok a 
faluház nagytermében
Február 26. (kedd) 18.00 óra: Zumba a faluház nagyter-
mében
Február 27. 18.00 óra: Dr. Rácz Jenő a Magyar Kórház-
szövetség elnöke: Egészségügyi helyzetkép Magyarországon 
2013., a faluház nagytermében, a Lovasi Esték keretén belül
Február 28. (csütörtök) 17.00 óra: Meridián gyakorlatok a 
faluház nagytermében

Februári programok Lovason

Házhozszállítás 2 hetente szombaton!
Tel: 20/615-8550

Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya mentes
E-mail: bioelemozsia@gmail.com

Alsóörs és 4 km vonzáskörzetében
kiszállítás ingyen!

Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel
Alma akció: 370 Ft/kg

Kérje e-mailen vagy telefonon árlistánkat!

BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség és Gabona Nagykereskedés

BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ
ALSÓÖRS

8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200;

Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás
Földmunkagépek kezelővel,

beton újrahasznosítás
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu

E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, műszaki információk tekintetében 

keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal! 

   A közelmúltban vitéz Joó Ka-
talin, a Pilisi Léleklazító Szelle-
mi Képző és Gyógyító Műhely 
vezetője tartott őstörténeti elő-
adást a lovasi Faluház érdeklő-
dőkkel megtelt nagytermében.
   A közös imát követően az elő-
adó arról szólt, hogy a minden-
ható Isten szándékának meg-
felelően, a Történelmi Vitézi 
Rend tagjaként az elmúlt évek-
ben milyen erőfeszítéseket tett a 
magyarság valós múltjának fel-
tárása és megismertetése érde-
kében. Nagy szeretettel érke-
zett, mert ajándékot akart adni 
a jelenlevőknek, szíve ajándé-
kát, vagyis az EGYség üzene-
tét. Ez pedig nem más, mint a 
szkíta erkölcsiség alapja, a Sze-
retet, a Megbékélés, a Megbo-
csátás és a Tudás üzenete. Azé 
az ősi tudásé, ami a miénk ma-
gyaroké, s amely által visszata-
lálhatunk őseink útjára. Ezt tör-
ténelmi példázatok és személyi-
ségek sorozatán keresztül mu-
tatta be egészen az Árpád-ház 
kihalásának időszakáig.
   Nagy sikert aratott előadásá-
ban szólt a magyar őstörténet 
elmúlt kétszáz esztendős szán-
dékos, a Habsburg-ház által irá-
nyított meghamisíttatásáról. A 
magyar őstörténet finnugor el-
gondolása napjainkra szinte tel-
jesen összeomlott, melyet ősi 
nemzettudatunk gyengítése ér-
dekében erőltettek ránk. Ez a 
folyamat a mai tudományos kö-
röket azonban még csak rész-
ben érte el.
  Bőség képanyaggal támasz-
totta alá a magyarság több év-
ezredes (!) őstörténetét, külön 
megemlékezve arról a tragédiá-

ról, amit szkíta őseink számára 
a Krisztus előtti  III. és II. évez-
red fordulóján  a  szemita nép-
csoport, az asszírok megjele-
nése és erőszakos hódítása je-
lentett. Az asszír uralkodók és 
népük kegyetlensége már ak-
kor közismert volt, legyőzött el-
lenfeleiket általában élve meg-
nyúzták, felnégyelték, lefejez-
ték, birodalmuk gazdaságának 
alapját pedig a más népek ki-
fosztásából adódó hadizsák-
mány jelentette.
   Megkülönböztetett tisztelet-
tel beszélt Őfelségéről a Szent 
Koronáról, különös tekintettel 
azon fontos szerepéről, hogy 
Őfelsége összeköt bennünket 
az Égiekkel, ezáltal jelképrend-
szerén, illetve erőterén keresz-
tül megadja az erkölcsi és hitbé-
li iránymutatásokat. 
  Bemutatta „Az EGYség üze-
nete – Csak tiszta forrásból” 
című három kötetes munkáját, 
mely 800 oldalon keresztül ösz-
szefoglalja a valós magyar ős-
történetet, illetve hitelesen fog-
ja EGYségbe az eredetünk-
re vonatkozó Tudást.  Az olva-
só megtudhatja, hogy a magyar-
ság honnan jött, mi az Istentől 
elrendelt feladata, illetve merre 
tart a jövőben. Kiemelte, hogy 
sok ember az életfeladatát is fel-
ismerheti e trilógia által, vala-
mint olyan tanácsokat kaphat, 
melyek elősegítik a hétköznap-
ok megélését, a nehézségekkel 
teli időszakok átélését. Előadá-
sának zárásaként megfogalmaz-
ta, hogy a mai világban kiemel-
ten fontos megerősödni Hitben, 
Nemzetben és Magyarságtudat-
ban. vitéz Pintér Kornél

„A szkíták törvényei a szív törvényei”
vitéz Joó Katalin elôadása Lovason
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2012. február 13. /szerda/ 18.00 óra 
 

Előadás:  Magyarság eredete: Magyarország múltja, jelene, jövője –       
könyvdedikálással egybekötve  

Előadó:   Dr. Papp Lajos szívsebész  

Helyszín: Lovas, faluház nagyterme 

2013. március 20. /szerda/ 18 óra 
 

Előadás:  Baleset - rehabilitáció a Himalájáig (Cho-Oyu 8201m) 
Előadó:  Erőss Zsolt hegymászó 

2013. január 23. /szerda/ 18 óra 
 

Előadás:  Megelőzhető-e az infarktus?  
Előadó: Dr. Simon Attila kardiológus 
  

2013. február 27. /szerda/ 18 óra  
 

Előadás:  Egészségügyi helyzetkép Magyarországon 2013  
Előadó:  Dr. Rácz Jenő a Magyar Kórházszövetség elnöke  

2013. április 3. /szerda/ 18 óra 
 

Előadás:  A mentősök helyzete Magyarországon, utána gyakorlati bemutató: 
  minden, amit az újraélesztésről tudni kell 
Előadó:  Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője  

2013. január 30. /szerda/ 18 óra 
 

Előadás:  Mitől és hogyan működik jól  
                 a házasság?  
Előadó:   Dr. Barancsi Márta és  
                Dr. Jámbor Imre ajkai háziorvosok              

    2013. március 27. /szerda/ 18 óra 
 

Előadás:  A toxikológia 10 000 éves kultúrtörténete: A varázsgombáktól a 
kémiai terrorizmusig  

Előadó:  Dr. Zacher Gábor toxikológus   

2013. április 13. /szombat/ - Gyakorlati hétvége bemutatókkal, szakmai tanácsadással. 

A műsorváltozás joga fenntartva! 
 

A belépés díjtalan, adományokat  
a rendezvény fenntartására  

köszönettel elfogadunk! 
 

Szervező:  
Lovas Község Önkormányzata 

 

Honlap: www.lovas.hu   
Információ: 20/662-4104, 20/956-8558,  

30/530-3466 vagy konyvtar@lovas.hu 


