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Szüreti fesztivál
volt Lovason

56-osok Országos Küldöttgyűlése

Művésztalálkozó,
Balaton, bor és fergeteges néptánc

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg Lovason a Szü-
reti Fesztivált. Kuriózumnak 
számított, hogy idén a Lovas 
Egyesületen kívül a helyi be-
tyárok és huszárok is részt 
vettek a szüreti felvonuláson. 

Október első szombatján 
tartották meg a hagyományos 
rendezvényt a településen. A 
délelőtti órákban a Lovas Jövő-
jéért Egyesület több tagja szőlő-
vesszőkkel, borostlyán indákkal 
és őszi termésekkel nagyon íz-
lésesen, szépen feldíszítették a 
közösségi teret és a színpadot. 
Délután négy órakor indult el a 
menet a faluház udvarától, lovas 
kocsival, lovakkal, a tihanyi és 
füredi népdalkörrel együtt. A 
menetben részt vettek a Lovas 
Jövőjéért Egyesület tagjai, a 
helyi betyárok és huszárok, így 
közel kétszázan vonultunk fel a 
község lankás utcáin. 

Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony köszöntötte a 
jelenlévőket, és örömét fejezte 
ki, hogy a hűvös idő ellenére 
sokan tiszteletüket tették a ren-
dezvényen. Dr. Kontrát Károly 
a Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára méltatta Lo-
vas fejlődését. Ebben az évben 
közösségi színteret építettek 
kemencével, mely a rendezvény 
során került ünnepélyes keretek 

között átadásra. Felújították a 
faluházat, a Fő utcán elkészült 
a járda. A kemencében langalló 
sült, melyet bárki megkóstolha-
tott. A polgármester asszony és 
az államtitkár úr, Őry Balázs-
nak, aki országos bajnoki címet 

szerzett íjászatban és Makkai 
Leventének, aki országos hato-
dik helyezést ért el gépi forgá-
csoló versenyen, oklevelet adtak 
át az önkormányzat nevében. 

Farkas Zoltán gitárművész 
műsorát hallgathatták meg a 
jelenlévők, aki a reneszánsztól 
egészen a bossanováig kala-
uzolta el a népes publikumot. 
Műsorának tiszteletdíját a Vesz-
prém Megyei Könyvtár támo-
gatta. A balatonfüredi Kék Bala-
ton Népdalkör már jó hangulatot 
alapozott, a citerával felvonuló 
Tihanyi Asszonykórusnak. A 
helyi betyárok ízelítőt adtak ab-
ból, hogy milyen is volt az igazi 
betyárvilág annakidején. 

Nádasi Elemér nótaestjén 
nemcsak énekeltek, hanem tán-
coltak is, így kellőképpen fel-
avatták a közösségi színteret. 
Az esti utcabálon, a Búgócsiga 
együttes zenéjére fiatal és idős 
egyaránt ropta, még a hideg idő 
sem akadályozta meg a jó han-
gulatot. Ehhez persze kellettek 
a község finom borai és pálinkái 
is. Szendi Péter

Szeptember 27-én a lovasi 
Faluház nagytermében tartot-
ta Országos Küldöttgyűlését a 
20 esztendővel ezelőtt alapított 
Magyar Vidék Országos 56-os 
Szövetség.

Az összejövetel kezdetén vitéz 
Pintér Kornél országos elnök kö-
szöntötte a hazánk minden megyé-
jéből Lovasra érkezett küldötteket, 
majd Nagytiszteletű Rásky Mik-
lós református lelkipásztor János 
Evangéliuma 15.fejezetének  első 
nyolc versét idézve hirdetett igét.

Ferenczy Gáborné, Lovas köz-
ség polgármesterének köszöntője 
után az elmúlt évek törvényi válto-
zásaiból adódó kötelezettségeknek 
eleget téve megváltoztatták a szer-
vezet alapszabályát, majd tisztújí-
tást tartottak.

A küldöttek a jelölési-választási 
eljárás zárásaként titkos szavazás-
sal a 2013-2018 közötti időszakra 

ismét országos elnökké választot-
ták vitéz Pintér Kornélt, az ügyve-
zető alelnök vitéz Dömötör Zoltán 
56-os politikai elítélt, az 1956-os 
Magyar Nemzetőrség főparancs-
noka lett. Az országos alelnök 
tisztségét a jövőben vitéz Mayer 
Ferenc Sándor politikai elítélt, tör-
ténész, a kapcsolattartó alelnökét 
vitéz Springmann Mihály, az alel-
nökét Sipiczky Ferenc 56-os poli-
tikai elítélt tölti be.

Zárszavában vitéz Pintér Kornél 
köszönetet mondott azért, hogy 
2005 és 2009 után immáron har-
madik alkalommal is bizalmáról 
biztosította a bajtársi közösség 
legmagasabb döntéshozó testülete. 
A program zárásaként a küldöttek 
átvonultak a Református templom-
hoz, ahol megkoszorúzták a helyi 
56-os emléktáblát.

Magyar Vidék
Országos 56-os Szövetség

Sajtócsoport

Hetedik alkalommal szer-
veztek „Művésztalálkozót” a 
festői szépségű Lovas község-
ben. A településen harmadik 
alkalommal, összességében a 
hetedik találkozót szervezte 
meg Abonyi Gábor a Sándor 
Huszár Lovas Klub vezetője.  

-Számomra az igazi Szenthá-
romság a Szent korona, a magyar 
nyelv és a néptánc – fogalmazott. 
A nap során, a festői domboldalon 
található rendezvény helyszínén, 
ahonnét Tihanytól egészen Kene-
séig lehet látni a Balatont, kiállítás, 
népi iparművészek bemutatója vár-
ta az érdeklődőket a korongozástól 
a csipkeverésig bezáróan. 

A felszólalók elsősorban a ma-
gyar nyelv védelmében kértek és 
kaptak szót. Így Rosa László ze-
neszerző, Makovinyi Tibor a volt 
Honvéd Néptáncegyüttes vezető 
táncosa emelték ki a kifejező mű-
vészet és a magyar nyelv, népha-
gyományok ötvözetének fontossá-
gát. Makovinyi Tibor megemlítet-
te, hogy legalább 200 ezer kilomé-

ternyi(!) filmfelvételen rögzítették 
az együttes fellépéseit, amit jó 
lenne majd egyszer rendszerezni 
az utókor számára.

A Felvidékről érkezett Dráfi Má-
tyás színművész több írást olvasott 
fel, melyek mindegyike a magyar 
nyelv színességére, ápolására 
hívta fel a jelenlévők figyelmét. 
Szuper Miklósné a csipke-
verés és a népi kézműves-
ség fontosságát hangsúlyozta.  
Dr. Kőrös Endre a Herendi Porce-
lán Manufaktúra Zrt. történelmét, 
a világhírű porcelánok szín és for-
mai szimbolikáját ismertette. A 
Honvéd Művészegyüttes Honvéd 
Táncszínház Tánckarának tagjai 
léptek fel a helyszín félkör „Amfi-
teátrumában” (a Honvéd Együttes 
négy tagozattal működik: Tánckar, 
Férfizenekar, Zenekar és Színész-
kar), akik elképesztő néptáncuk-
kal óriási sikert arattak, valamint 
az azt követő, rögtönzött tánchá-
zukkal, mindezt a festői szépségű 
helyszínen, a legszebb háttérrel, a 
Balatonnal.

Forrás: www.balaton.vehir.hu
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Feljelentem, bejelentem
Már többször volt szó 

a Rendőrség tevékenysé-
gével kapcsolatban olyan 
fogalmakról, hogy bűncse-
lekmény, szabálysértés, fel-
jelentés, bejelentés, segély-
hívás. A tájékoztatásnak 
akkor van értelme, ha az ab-
ban elhangzottakat megérti 
az olvasó, a hallgató, amikor 
azt kérik, beszéljünk erről 
többet, részletesebben, mert 
újabb kérdések merülnek fel 
a témában.

Azzal, hogy a társadalmi 
élet bonyolultabbá vált, egy-
re nagyobb szükség lett az 
együttélés szabályozására. 
Ma már életünk minden te-
rületét valamilyen jogszabály 
fedi le. Létezik polgári jog, 
pl. a szerződések, családjog 
pl. a házasságkötés-válás, 
gyermekvédelem, az oktatás, 
a KRESZ a közlekedésrend-
jéről, a közigazgatási szervek 
tevékenységének a szabályo-
zása, önkormányzatiság, a 
civil szerveződés és sok más 
egyéb. 

De milyen szerepe van eb-
ben a rendszerben a bűntető 
jognak és az igazságszolgálta-
tásnak?

Ha valamilyen sérelem, kár 
ér bennünket, vagy tudomást 
szerzünk az igazságérzetün-
ket bántó dologról, szinte első 
gondolatunk, hogy a Rendőr-
séghez fordulunk. Ez rend-
ben is van! De nem minden 
tartozik a Rendőrségre. A jo-
gos anyagi követelések nagy 
része polgári peres eljárásban 
követelhető, léteznek szakha-
tóságok önálló hatáskörrel pl. 
Tűzoltóság, Önkormányzat, 

Adóhivatal, Gyámügy, stb. 
A Rendőrség hatáskörébe 

a bűncselekmények és a sza-
bálysértések egy része tar-
tozik. Azt, hogy egy cselek-
mény minek minősül a „társa-
dalomra való veszélyességé-
nek mértéke” határozza meg. 
Egy kis értékű lopást nem 
büntet a törvény olyan súly-
lyal, szabálysértésnek minő-
sül 50.000 Ft alatti értékben, 
mint pl. egy ember, vagy egy 
gyermek bántalmazását. Igaz 
mindkettő rombolja a közér-
zetünket, a közbiztonságba 
vetett hitünket, de mégis kü-
lönbséget tudunk és kell tenni 
köztük. Ezért is alapjogsza-
bály a Rendőrség munkájában 
a Bűntető Törvénykönyv és a 
Szabálysértésekről szóló Tör-
vény.

Amikor a Rendőrséghez for-
dulunk, annak két módja van. 
Feljelentést vagy bejelentést 
teszünk. Feljelentést akkor 
tehetünk, ha konkrét dologról 
van tudomásunk, adott he-
lyen, adott időben történt va-
lami velünk, vagy valaki más-
sal. A bejelentés lehet konkrét 
pl. elveszett a táskánk benne 
személyes iratokkal, amelyek 
felhasználása bűncselekmény, 
és lehet általános, több embert 
vagy az egész közösséget érin-
tő dolog, un. közérdekű beje-
lentés pl. közlekedési problé-
ma, rendszeres rendbontás, 
bármilyen veszélyhelyzet ész-
lelése. 

A Rendőrség minden eset-
ben eljárást indít, ha tudomá-
sára jut egy bűncselekmény 
elkövetése. Vannak azonban 
olyan esetek, amikor a sér-

tett, a bántalmazott személy 
magánindítványa nélkül nem 
folytatható le az eljárás. Ilyen 
pl. a könnyű testi sértés, a rá-
galmazás, zaklatás, stb. Ilyen 
esetekben a feljelentés gyakor-
latilag magánindítványnak is 
minősül. Előfordul, különösen 
családi, rokoni, baráti kapcso-
latban álló személyek között, 
hogy a feljelentést, magánin-
dítványt vissza akarják vonni, 
hiszen kibékültek, rendezték a 
konfliktust. A jogszabály ezt 
nem teszi lehetővé, vagyis a 
feljelentés, a magánindítvány 
nem vonható vissza, a Rend-
őrség lefolytatja az eljárást. 
Ezért tanácsos először megbe-
szélni a dolgainkat és csak ak-
kor fordulni a Rendőrséghez, 
ha nincs más megoldás. Erről 
az ügyeleten érdeklődőket 
minden esetben pontosan tájé-
koztatjuk.

Ehhez kapcsolódva hívom 
fel a figyelmet arra, hogy nem 
csak a rendőrségi, hanem bár-
milyen segélyhívó számot 
csak segítségkérésre szabad 
igénybe venni. Érdeklődni, 
kérdezni a Kapitányságok 
hivatalos számain lehet. Ma 
már a Rendőrség is elérhető 
elektronikus úton is, de az itt 
tett bejelentések nem minden 
esetben helyettesítik a felje-
lentést, amely szabályszerűsé-
gét a Bűntető Eljárásról szóló 
törvény írja elő. A Balaton-
almádi Rendőrkapitányság 
e-mail címe: balatonalmadirk.
ugyelet@veszprem.police.hu. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi

Rendőrkapitányság

A kommunikációról
mindenkinek

Ismét egy jó, és nem utol-
só sorban hasznos előadás 
volt Lovason, Gacza Roland 
tolmácsolásában. Sokat 
megtudhattunk a férfi és 
női kommunikáció sajátos-
ságairól.

Október 11-én az illem-
tanról, testbeszédről és 
gesztusokról volt szó egy 
interaktív előadáson. A 
résztvevők saját maguk is 
szembesülhettek a férfi 
és a női gondolkodásmód 
különbözőségeivel. Láthat-
tunk olyan absztrakt ábrát, 
amelyet a férfiak és nők 
agya különbözőképpen dol-
gozott fel, így a képen mást-
mást láttak. 
A viselkedéstan olyan alap-
szabályairól hallhattunk, 
amiről mindenki azt hiszi, 
hogy ez természetes, de 
ért bennünket meglepetés, 
vannak dolgok, amire nem 
kellően figyelünk oda. Ezt 
illemtannak hívják, de saj-
nos ezt kevés helyen tanít-
ják, ezért akaratunkon kívül 
néha rosszul viselkedhe-
tünk különböző helyzetek-
ben. 
Szó volt arról, hogy az evo-
lúció során hogyan alakult 
ki a férfiak és a nők vizuá-
lis képessége, és ez milyen 
eltérő gondolkodásmódot 
eredményezett.  A férfiak a 
vadászat és a harc miatt tá-
voli dolgokat figyeltek, ezért 
rájuk az úgynevezett „cső-
látás” a jellemző, míg a nők 
feladata a gyermekek fel-
ügyelete, mely megosztott 
vizuális képességet igényel.
Szó volt még a köszönés és 
kézfogás jelentősségéről és 
az ebben rejlő üzenetekről. 
Nem szívesen vállalnám 
egy ilyen kiváló előadás 
összefoglalását, inkább 
csak felhívnám rá a figyel-
met, hogy amennyiben lesz 
ebben a témában hasonló 
program, érdemes minden-
kinek részt venni rajta.

Nesztinger Kornél
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Veszprém Megyei
kormányhivatal

Veszprémi Járási Hivatala

Sajtóközlemény
Változik az ügyfélfogadási idő
a veszprémi okmányirodában

2013. október 14-e, hétfőtől továbbra is hosszított, ám 
módosított nyitva tartással, munkanapokon reggel 7 órá-
tól este 19 óráig fogadják az ügyfeleket a veszprémi ok-
mányirodában a Vörösmarty téren.
A közigazgatás átalakulásának egyik újabb ügyfélbarát 
lépése volt, amikor februártól a megyeszékhelyeken be-
vezették a 12 órás ügyfélfogadási időt. A reggel 7 órától 
este 19 óráig tartó nyitva tartás igazodik az állampolgárok 
igényeihez; nagy előnye, hogy az okmányirodai szolgálta-
tás munkaidő előtt és után is rendelkezésre áll, így az ál-
lampolgároknak nem munkaidejükben vagy szabadságuk 
alatt kell intézni ügyeiket. 

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!

BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség-Gyümölcs, Gabona,

Öko és Bio termékek
Házhozszállítás 2 hetente szombaton!

Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya mentes

E-mail: bioelemozsia@gmail.com
Alsóörs és 5 km vonzáskörzetében

kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel

(Zöldség-gyümölcs esetében)
Alma akció: 370 Ft/kg

www.bioelemozsia.hu

Továbbra is népszerű
az angol tanfolyam

Tizenkét fővel megkezdődött a faluházban szeptember 13-án 
az angol kezdő tanfolyam. A hallgatók minden héten, szerdán 
és pénteken 16.00-19.30-ig járnak az órákra. Előreláthatólag 
december közepén vizsgát tesznek. 

Terveink között szerepel jövő év elején egy német kezdő vagy 
haladó tanfolyam indítása is, aki szeretne erre jelentkezni, kérem 
vegye fel velem a kapcsolatot a konyvtár@lovas.hu e-mail címen 
vagy a 87/575-083-as telefonszámon, esetleg személyesen a Tele-
házban. Ezek a tanfolyamok egy Európa Uniós támogatással való-
sulnak meg. 

Bővebben erről: „A Széchenyi Terv keretében kezdő és haladó 
informatikai, valamint angol, német (kezdő, haladó) maximum 90 
órás képzések indulnak. A tanulni vágyóknak folyamatosan lehet 
jelentkezni a könyvtárban. A képzés teljes díja maximum 4.500 
forint. Az említett összegből több tanfolyam is elvégezhető. Kité-
telek, melyeknek a jelentkezőnek meg kell felelnie: 18. életév be-
töltése, nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói 
vagy hallgatói jogviszonyban. Kismamák, nyugdíjasok, munka-
nélküliek, vállalkozók, pályakezdő fiatalok, aktív munkavállalók 
jelentkezését is várjuk.”

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA
 

Hétfő: Szünnap 
Kedd: 16.00-19.00 óráig 

Szerda: 16.00-19.00 óráig 
Csütörtök: 16.00-19.00 óráig 

Péntek: 16.00-19.00 óráig 
Szombat: 9.00-12.00 óráig 

Vasárnap: Szünnap 

Mindenkit szeretettel várunk!

Szendi Péter, teleházvezető

Ez a nap más, mint a többi, ezt mindenki így érzi. 
Lelkünk megtelik fájdalommal, régi emlékek 
arcával. Gondolj szeretteidre is, kik még élnek! 
Kik jóban-rosszban együtt vannak veled. Bár 
testükkel távol vannak, szívükkel hozzád érnek! 
Gyújts gyertyát, hogy egy a szeretetért is égjen! 

Mindenkit tisztelettel várok,
akik még nem tudják, hogy nagy szeretettel és 

szívből kötöm halottaink emlékére
a koszorúkat.

Vargáné Emma, Felsőörs, alsóörsi utca 1.
Telefon: 87/477-067 és 20/484-6309.
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A szív reformációja

Tájékoztatás

 „Szíveteket szaggassátok meg, ne a ru-
hátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az 
Úrhoz!” (Jóel 2:13)

Reformáció ünnepén sokat beszélünk 
azokról a történelmi eseményekről, ame-
lyek a XVI. században, vagy azt megelő-
zően történt. Egy dologra ritkán szoktunk 
gondolni, arra, hogy a látható események 
mögött, valami sokkal titokzatosabb do-
log állt. Az, amiről a felolvasott bibliai ige 
is beszél: a szív reformációja. 

A reformátoroknak először a szívét 
kezdte formálni Isten. Megszólította őket 
Igéjén keresztül, belülről formálta, ala-
kította őket a saját akarata szerint, hogy 
képesek legyenek beleilleszkedni az Ő 
terveibe. A szívük reformációjának lett 
következménye az egyház rendszerében 
bekövetkezett reformáció. 

Mert egy intézményt mindig könnyebb 
megreformálni, mint az emberek gondol-
kodását, és életgyakorlatát megváltoztat-
ni. Legyen az iskola, idősek otthona, vagy 
bármilyen más intézmény. Bármilyen 
kővé dermedtek is a struktúrák, még min-

dig könnyebb azokon változtatni, mint az 
emberek lelkén. – De Isten igéje olyan 
erő, amely képes elérni az ember lelké-
nek legmélyét, és ott kifejteni hatását, 
ahol semmi más nem képes. – Gondoljá-
tok el, ha nem így lenne, akkor meddig 
jutott volna el a keresztyénség? Lehetett 
volna-e hatással egyetlen megújult szívű 
szerzetes, egész Európára? Isten igében 
rejtett hatalma nélkül mindez esélytelen 
lett volna! 

Úgy tűnhet, hogy a felolvasott ige még-
sem az Istennek bennünk elvégzett mun-
kájáról szól, hanem arról a bűnbánatról, 
amelyre az Úr hívja az Ő mindenkori 
népét: „Szíveteket szaggassátok meg, ne 
a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetek-
hez, az Úrhoz!” (Jóel 2:13) De az ember 
bűnbánata, Isten keresése az érem egyik 
– látható oldala – a másik, a láthatatlan 
pedig, amely nélkül az előző elképzelhe-
tetlen, az amit Isten végez el bennünk. Az 
emberi és az isteni így kapcsolódik össze, 
és így születik meg a szív reformációja, 
amely egészen Isten munkája, még ha ah-
hoz önmagamat is adom. 

Egészen Isten munkája, mert nélkü-
le képtelen lennék felismerni bűneimet, 
képtelen lennék bűnbánatra jutni, és kép-
telen lennék elnyerni a bűnbocsánatot. 
Ezért mondja ezt Pál apostol egy másik 
helyen: „Kegyelemből van üdvösségetek 
hit által, és ez nem tőletek van: Isten aján-
déka ez,nem cselekedetekért, hogy senki 
se dicsekedjék.” (Efezus 2,8-9)

Megújulást szeretnénk, mert érezzük, 
megújulásra van szükségünk. Szemé-
lyes életünkben, közösségeinkben, egy-
házunkban, egész társadalmunkban. De 
mindez belső megújulás nélkül, és éppen 
ez az, amiről az ige beszél, nem teljesül-
het. Isten erre a belső megújulásra indít 
igéje és Lelke által bennünket, hogy ne 
csak ideig-óráig tartó hatások, hanem va-
lódi mély változások induljanak el először 
bennünk, azután körülöttünk és rajtunk 
keresztül. „Szíveteket szaggassátok meg, 
ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istene-
tekhez, az Úrhoz!” (Jóel 2:13)

Rásky Miklós
református lelkész

2013. szeptember 16-án 18 órakor 
nyílt testületi ülés volt a lovasi faluház-
ban. Az ülésen jelen volt Rásky Miklós 
lelkipásztor úr is, aki kérelmet nyújtott 
be az Önkormányzathoz. Ebben a be-
adványban azt kérte, hogy Lovas köz-
ség képviselő-testülete  járuljon hozzá 
ahhoz, hogy Sárdi Máté, Lovas község 
falugondnoka, alkalmanként hazaszállít-
hassa az alsóörsi óvodából, alsóörsi ott-
honukba a lelkész úr gyermekeit. Mivel 
a falugondnoki szolgálat az állam által 
támogatott tevékenység, szigorú szabá-
lyoknak kell megfelelni és ezek betartá-
sát rendszeresen ellenőrzik. A legfonto-
sabb szabály az, hogy ezt a szolgáltatást 
“Lovas község és annak életvitelszerűen 
itt tartózkodó lakói, szolgáltatói és szer-
vezetei vehetik igénybe”. Sajnos ennek 
a legfontosabb kritériumnak lelkész úr 
családja nem felel meg. Ezt  a testületi 
ülésen a képviselők, polgármester asz-
szony és aljegyző asszony is elmondta 
lelkész úrnak. 

Másnap lelkész úr a következő cím-
mel írt becsmérlő hangnemű üzenetet az 
internetes Facebook oldalra:  “Ember-

ségből nagy egyes a lovasi önkormány-
zatnak. A tegnapi napon a Képviselő 
testület jogszabályok és törvények mögó 
bújva egyhangúlag úgy döntött, hogy 
kérésünket elutasítja, merthogy egyfelől 
nem vagyunk lovasi lakosok, másfelől 
pedig nem taxiszolgálatra működtetik a 
falugondnoki buszt”. Pár perccel később 
lelkész úr felesége a következő választ 
tette fel a Facebook internetes oldalra: 
“Azt gondolom, hogy Jézus szavait idéz-
ve, bele is törődöm, abba, hogy sajnos 
nagyon sok olyan hívő, vagy látszat-
hívő ember van, akik zsidóul törvény-
kedve próbálják elhitetni önmagukkal 
és másokkal, hogy a hatalom teszi őket 
boldoggá.”. Erre pár perc múlva megér-
kezett lelkész úr válasza: “ Már ameny-
nyiben hatalom Móricz és Ady szavai 
szerint Mucsajon polgármesterkedni, 
képviselősködni.” 

Mint hivatali embernek, a lelkész úr-
nak tisztában kellett volna lennie azzal, 
hogy hivatalos kérésre, hivatalos választ 
kap az ember. Az önkormányzat feladata 
és kötelessége a törvények, jogszabá-
lyok, közöttük a helyi önkormányzati 

rendeletek és szakmai program betar-
tása és betartatása. Ezért kellett az ön-
kormányzatnak elutasítania lelkész úr 
kérelmét.

Az önkormányzat döntésével törvé-
nyesen járt el, melyről hivatalos válasz-
levélben is tájékoztattuk lelkész urat. Ő 
viszont ezt nem tudta elfogadni, ezért 
becsmérli az önkormányzatot, közsé-
günk lakóit és “lemucsajozza” települé-
sünket. 

A képviselő-testület egyértemű dön-
tést hozott arról, hogy a fentiekről az 
Egyház kerületet levélben tájékoztatni 
kell, kérve a történtek kivizsgálását.

Mindezt alátámasztja az Önkormány-
zat honlapján (www.lovas.hu) és a köz-
ség könyvtárában található jegyzőkönyv 
a 2013. szeptember 16-ai testületi ülés-
ről.

Minderről azért tartja fontosnak az 
Önkormányzat tájékoztatni a lakossá-
got, mert az utóbbi időben a településen 
ezzel kapcsolatban félreértésekről lehet 
hallani.

Lovas község önkormányzata
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Szent Ágoston és a Magyar Küldetés
Prof. Dr. vitéz Balogh Sándor előadás Lovason

Az Amerikai Egyesült 
Államokban élő Dr. vitéz 
Balogh Sándor nyugalma-
zott politológia professzor 
négy hetes hazalátogatása 
alatt országszerte számos 
előadást tartott a magyar 
ideológiával kapcsolatosan. 

Október 12-i, a lovasi Szűz 
Mária Szent Neve tiszteletére 
szentelt XIII. századi Római 
Katolikus templomban tar-
tott előadásában megjegyez-
te, hogy a jelen helyzetben 
politológiai tudása alapján 
nem lát kiutat, itt már csak az 
égiekben való hit és bizalom 
segít. Az égiek segítsége nél-
kül a helyzet reménytelen.

Álláspontja szerint a ma-
gyar ideológia alapja a Szent 
Korona-tan, amely mint egy 
jéghegy, két részből áll: a 
látható és a láthatatlan rész-
ből. A látható rész a hagyo-
mányos alkotmány és törvé-
nyek, amelyekkel jogászaink 
foglalkoznak. A tan látha-
tatlan része, a Szent Korona 
misztériuma, hogy a koro-
názott szakrális király a be-
avató Korona közvetítésével 
láthatatlan transzcendentális 
kapcsolatot tart az égiekkel. 
Ehhez kell egy szakrális tár-
sadalom is persze, akik haj-
landók követni a szakrális 
király vezetését.

A jogfolytonosság vissza-
állítása, illetve a visszatérés a 
hagyományos alkotmányhoz 
nem azért lenne fontos, mert 
a nemzet régi vezetői oko-
sabbak voltak a maiaknál. 
Amikor ugyanis még voltak 
szakrális királyaink, a jó tör-
vények a szakrális királyok 
által, az égiek segítségével 
készültek. Kocsis István sze-
rint a koronázás mellett az 
kell, hogy a szakrális király 
ne a saját, vagy dinasztiája, 

hanem a nemzet érdekében 
kormányozzon és nyitott le-
gyen az égiekkel való kap-
csolatra. Ahhoz, hogy újra jó 
törvényeink legyenek, vissza 
kell térni a Szent Korona-tan 

misztériumához és az égiek-
kel való kapcsolatot kell visz-
szaállítani. 

A modern korban népsze-
rű, demokratikusnak neve-
zett köztársasági államfor-
ma a pogány Arisztotelész 
államfilozófiáján alapszik. 
A szakrális királyság elve, 
ami manapság nem népszerű, 
Szent Ágostonhoz vezethető 
vissza. Ezzel foglalkozó jo-
gászaink között sokan - bár 
nincsenek megelégedve a 
szovjet rezsim által ránk erő-
szakolt, demokratikus álarc 
mögött rejtőző háttérhatalom 
által uralt „alkotmányos,” 
politikai pártokon alapuló 
köztársasági diktatúrával 
- nem mernek a szakrális 
királyságról beszélni, mert 
félnek, hogy a kommuniz-
musban agymosott tömegek 
nem fogadnák el. 

A Professzor elmondta, 
hogy a legváltozatosabb hall-
gatóságnál is óriási éhséget 
talált az igazság, a transzcen-

dentális kapcsolat és a Regi-
na Hungarorumba vetett hit 
és bizalom iránt. Úgy érzi, 
hogy a Nemzet jelentős része 
képes és hajlandó lenne elfo-
gadni a szakrális királyságot. 

Szent Ágoston szerint 
ugyanis a szentségi házas-
ságra épülő család az,  ahol 
az apa önzetlenül irányit, 
ez a természetes intézmény 
szükséges az ember kifejlő-
déséhez. A helyes államrend-
szer is olyan, mint a család, 
a király pedig, mint a jó apa. 
Az apa dönt az égiek segítsé-
gével és nincs helye szava-
zásnak. 

A szakrális királyság maj-
dani visszaállításában is 
eljön az ideje, hogy az égi-
ek küldenek egy olyan sze-
mélyt, akiről egyértelműen 
kiderül: szakrális személy. 
Ezt követően pedig mintegy 
közakarattal megkoronázzák. 

A jelenlegi arisztotelészi, 
illetve demokratikus és az 
ágostoni, vagyis szakrális 
rendszerek közt a lényeges 
különbség: az egyik ember-
központú, nyitott a sátán ma-
nipulálása felé, míg a másik 
Isten központú, nyitott az 
égiek felé. Amíg a vallásos 

irodalom tele van írásokkal 
a Sátán kísértéseiről és sok 
helyen szentmise után el-
imádkozzák a „Szent Mihály 
Arkangyal” imádságot, addig 
szinte teljesen hiányzik még 
a katolikus köztudatból is a 
Sátán közéleti szerepének le-
leplezése. 

Balogh professzor egyik 
előadása után egy nyugal-
mazott evangélikus lelkész 
megjegyezte, hogy a Sátán 
legsikeresebb hazugsága az, 
ha el tudja hitetni az embe-
rekkel, hogy ő maga nem 
létezik. Bár legtöbben nem 
tagadják a Sátán szerepét 
a közéletben, de teljesen a 
szőnyeg alá seprik, mintha 
nem létezne. A háttérhatalom 
mögött pedig a Sátán az iga-
zi háttér hatalom. A Sátánt 
pedig csak az égiek segítsé-
gével tudjuk legyőzni. Tehát 
egyik fő feladatunk a Sátánt 
leleplezni, mint a társadalom 
lezüllesztésének fő okozóját. 

A Szent Korona-tanra ala-
pul a magyar ideológia másik 
fontos része: a magyar külde-
tés, illetve hivatástudat. Kül-
földi látnokok Don Stefano 
Gobbitól, Szent Pió Atyán 
keresztül a Dalai Lámáig 
sokat írnak a magyarság hi-
vatásáról, amelynek gyü-
mölcsét az egész emberiség 
fogja élvezni. Ez egyedülálló 
küldetés, hiszen csak nekünk 
van beavató koronánk, ami 
kapcsolatot létesít az égiek és 
a civil vezetők között. Szent 
Koronánkkal Boldogasszo-
nyunkat is megkoronáztuk, 
tehát Szűz Mária koronázott 
királynőnk. Ezen kívül a 
Világ Királynője is, Regina 
Mundi, tehát nem meglepő, 
ha népének különleges hiva-
tása van a Sátán végső legyő-
zésében.

vitéz Pintér Kornél
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Hámor Vilmos több könyvét is elhozta a bemutatóra

Könyvtári hírek
Az elmúlt hetekben alaposan gyarapodott a 
lovasi könyvtár állománya, hiszen 127 darab 
új kötetet kaptunk, a könyvtári normatíva 
terhére. A gyerek- és szakácskönyvektől 
kezdve, a szépirodalmi és bulvárkönyveken 
át, egészen a történelmi és sportkötetekig 
minden megtalálható az alábbi listában. 

David Baldacci: Az elnök családja
Berg Judit-Kálmán Anna: Galléros Fecó 
naplója
Bán Mór:  Hunyadi a holló háborúja
Berg Judit: Két kis dinó Budapesten
Benkő László: A végső tenger I.-II.-III.
Ballai László: Bem apó Erdélyországban
Benkő László: A spanyol grófnő
Frédéric Beigbeder: 99 frank
Gioconda Belli: Nők országa
Lewis Caroll: Évike Tündérországban
Rory Clements: Bosszúálló
Javier Cercas: Szalamiszi katonák
Agatha Christie: A nagy négyes
Arthur C. Clarke: Földfény
Paulo Coelho: Az accrai kézirat
Robin Cook: Jótékony halál
Durica Katarina: Szökés Egyiptomba
Emma Donoghue: A cafka
Emma Donughue: A szoba
Sabine Ebert: A bába titka
Marina Fiorato: A Boticelli titok
Kate Furnivall: Árnyak a Níluson
Fejős Éva: Most kezdődik
Leah Fleming: A kapitány lánya
Philippa Gregory: Az álhatatos hercegnő
Philippa Gregory: A fehér királyné
Silvana Gandolfi: Rám lőttek
Gerlóczy Márton:Létra
John Grisham: A csaló
Rachel Hartman: Seraphina
Havas Henrik: Én vagyok
E.L James: A sötét ötven árnyalata
Rachel Joyce: Harold Fry valószínűtlen 
utazása
Kőrösi P. József: Ló és ember
Köves József: Anekdoták aranykönyve
Kováts Judit: Megtagadva
Krúdy Gyula: A macskavári sasok
Deborah Lawrenson: A lámpás
Lainer Laura: Bábel
Leslie L. Lawrence: A gonosz és fekete 

hercegnő I.-II.
George R.R. Martin: Kardok vihara
George R.R. Martin: Trónok harvca
George R.R Martin: Sárkányok tánca
George R.R. Martin: Varjak lakomája
George R.R. Martin: Királyok csatája
Maderspach Viktor: Menekülésem Erdélyből
Judith McNaught: Álomkirályság
Helena Marten: A porcelánfestő
Judith McNaught: Emlékezz rám!
Brad Meltzer: A sors könyve
David Mitchell: Felhőatlasz
Zdenek Miller-Katerina Miller: A vakond és 
a halacska
Márai Sándor: Hallgatni akartam
Yann Martel: Pi élete
Charles Martin: A tücskök éneke
Mechler Anna: Bartoló a markoló
David Nicholis: Egy nap
Nógrádi Gábor: Galambnagymama
Natalija Nyikityina: Egy magyar pilóta, aki 
legyőzte a háborút
Pucskovszky Zsolt: Szabadesés
Michael Ridpath: Olvadáspont
Lucinda Riley: Fény az ablak mögött
Michael Robotham: Bombabiztos
Roberto Pavanello: Tutanhamon 
nagymamájaPikler Éva: Balatoni böngésző
Eugen Ruge: A fogyatkozó fény idején
Matthew Quick: Napos oldal
Ninni Schulman: Lány a hóban
Georges Simenon: Az elátkozott hajó
Sally Bedell Smith: Erzsébet, akirálynő
Danielle Steel: Boldog születésnapot!
Joanna Trollope: A pap felesége
Susan Wiggs: Pizza Rosa
Sárközi Mátyás: Párban magányban
Szávai Géza: Én ne lennék eszes gyerek?
Kathryn Stockett: A segítség
Szabó Dezső: Segítség!
José Rodrigues Dos Santos: A végső titok
Sándor Anikó: Zuhanó repülés,összetörve 
Indiában
Danielle Steel: Anyák vétkei
Wilbur Smith: Afrika mélye
Geronimo Stilton: A lótücsök támadása
Vámos Miklós: Húrok
Jean Zimmerman: Elhagyatva
Vass Virág: Ringass, Amadeus!
Vathy Zsuzsa: Kávérajzok

Müller Péter: Jóskönyv
Almássi Kitti-Bagdy Emőke-Böjte Csaba-
Szendi Gábor: A lelki megküzdés útjai
Böjte Csaba: Iránytű a végtelenhez
Michael Hesemann: A pápa aki szembeszállt 
Hitlerrel
Goldie Hawn-Wendy Holden: Hogyan 
neveljünk boldog gyermeket?
Pataki Balázs: Magyar népi forgatagok
Bárdosi Vilmos: Lassan a testtel!
Hermann Róbert: Kis magyar hadtörténet
Boldizsár Ildikó: Mesekalauz úton lévőknek
Jens Dreisbach: Európa futballnemzetei
Erőss Zsolt: Magaslataink
Vörös Tamás: Mr. Frizbi (Hajdú Péter) 
Albert Goldman: Elvis
Szalai Vivien: Magyar börtönpokol (Stohl 
András)
M. Kiss Csaba: Kása (Kásás Tamás)
Daniel Smith: 100 titkos hely
Hal Vaughan: Coco Chanel titkos háborúja
Kovács Emőke: A régi idők Balatonja
Bugár-Sándor-Nagy Attila: Szerdahelyi séta
Scherter Judit: Hősnők és írók
Bodó Béla: Brumi az iskolában
Vadadi Adrienn: Leszel a barátom?
Domonyi Rita: Tündérbodár
Bartos Erika: Bobó és Babóca társasjátéka
Lackfi János-J. Kovács Judit: Százérintő
Thomas C. Brezina: Fiúk kizárva!
Mérei Ferenc: Ablak zsiráf
Barbara Demick: Nincs mit irigyelnünk a 
világtól
Igor Janke: Hajrá, magyarok!
Bill O’Reilly: Lincoln
Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor
Boldogkői Zsolt:A szabad elme illúziója
Kincsek a kamrából
Nagymamáink édes kincsei
Szabó G. László: Beszédes könyv Törőcsik 
Mariról
René Hoffman: Sebastian Vettel, út a 
csúcsra
A történelem 1000 esztendeje
Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza
David M. Jones: Az inkák világa

Családias hangulatban, a 
lovasi könyvtár szervezésében, 
október 18-án, este hat órakor 
Hámor Vilmos könyveinek 
a bemutatójára került sor 
a faluház nagytermében. 
Az író közvetlenségével, 
kitűnő humorával, hamar 
belopta magát azon emberek 
szívébe, akik jelenlétükkel 
megtisztelték őt, előadását 
és könyveit. Egy órás 
előadásában nem volt olyan 
perc, amikor ne nevettünk 
vagy könnyeztünk volna, 
szavai, gondolatai hatottak az 

érzelmeinkre. 
Több könyvét is elhozta az 
író, melyeket az előadás végén 

dedikált. Ilyen volt például 
a Mosolyszüret 1-3., mely 
vidám, gondűző, bút feledtető, 

elgondolkodtató és szíveket 
megérintő történeteket 
elevenített meg, amelyekből 
többször fel is olvasott. A 
futballkedvelők számára a 
Gyula, Gyula, Hajszán Gyula, 
a Rába ETO aranycsapatán át, 
a magyar válogatottba vezető 
életút krónikáját mutatja be. 
A sokoldalú író a gyerekeknek 
is papírra vetette gondolatait, 
melyek a Pepitatestű Gombóc 
kalandjai című kötetében 
jelentek meg. 

Szendi Péter
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A Lovasi Református Egyházközség története
Könyvbemutató Lovason

Szeptember 24-én ben-
sőségesen szép ünnepélyt 
tartottunk a 2011-ben 
felújított református 
templomban. Az akkori 
templom felújítási ünnep-
re készült el a Magyaror-
szági Református Egyház 
világi elnökének, a lova-
son birtokkal rendelkező 
Dr. Huszár Pál egyetemi 
tanárnak, a Református 
egyházközséget bemutató 
tanulmánykötete. 

A kora őszi estére eljöt-
tek barátok, a gyüleke-
zet tagjai, presbiterei és 
a veszprémi Református 
Egyházmegye,valamint 
a Dunántúli Református 
Egyházkerület képviselői 
is. 

Az egybegyűlteket Rás-
ky Miklós lelkipásztor 
köszöntötte, majd a gyüle-

kezet tagjai tettek szép val-
lomásokat a közösségről, a 
szerzőről és a megszületett 
könyvről.

Kisérdi Dezsőné egykori 
Csepel-Királyerdei lelkész-
feleség levelét ifj. Makkai 
Levente ismertette, a svéd-

országi Göteborgban élő, 
de helyi ingatlantulajdo-
nos Pap Gyöngyvér pedig 
személyesen tolmácsolta a 
helyi gyülekezetben megélt 
hitélményeit.

Az egyházmegye ne-
vében Kuti Géza esperes 

köszöntötte a szerzőt és 
gyülekezetet, a Dunántúli 
Református Egyházkerület 
püspöke, Steinbach József 
pedig komoly tanulmányá-
ban mutatta be az elkészült 
művet. A püspök kiemelte, 
hogy az elmúlt években Dr. 
Huszár Pál, a hívő presbi-
ter, világi egyházvezető 
és tudományos ember ko-
moly művekkel jelentke-
zett, amelyek közül csak 
az egyik a most bemutatott 
mű, de komoly könyvek 
jelentek meg a tollából a 
presbiteri tisztségről, va-
lamint Kálvin János refor-
mátorról.

Az alkalom egy pohár 
lovasi bor melletti kötet-
len beszélgetéssel zárult a 
szerzővel.

Rásky Miklós
lelkipásztor
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Ittas vezetés GÉPJÁRMŰVEL
Légalkohol mérési eredmény

Véralkohol mérési eredmény 
Fogyasztás 
elismerése Bizonyítás Büntetés

0,11 – 0,15 mg/l légalkohol
           -0,30 mg/l véralkohol

igen nyilatkozattal lezárható Közigazgatási eljárás 
Fix 30.000 Ft + 6 pont

0,11 – 0,15 mg/l légalkohol
          -0,30 mg/l véralkohol nem hiteles mérés Kapitányságon/

vérvétel
Közigazgatási eljárás 
Fix 30.000 Ft + 6 pont

0,15 – 0, 25 mg/l légalkohol
0,30 – 0.50 mg/l véralkohol igen/nem hiteles mérés Kapitányságon/

vérvétel
Közigazgatási eljárás 
Fix 100.000 Ft + 8 pont

0,25 mg/l légalkohol felett 
0,50 mg/l véralkohol felett igen/nem hiteles mérés Kapitányságon/

vérvétel
Bűntető eljárás ittas vezetés miatt
Vezetői engedély elvétele kötelező
Bírósági eljárás + 11 pont

Ittas KERÉKPÁROZÁS/állati erővel vont jármű, kézikocsi
Légalkohol mérési eredmény

Véralkohol mérési eredmény 
Fogyasztás elismerése/

Útvonal Bizonyítás Büntetés

0,11 – 0,25 mg/l légalkohol
-0,50 mg/l véralkohol Igen/Főúton nyilatkozattal lezárható Szabálysértési eljárás

5.000- 150.000Ft

0,11 – 0,25 mg/l légalkohol
- 0,50 mg/l véralkohol Nem/Főúton hiteles mérés Kapitányságon/

vérvétel
Szabálysértési eljárás

5.000- 150.000Ft

0,25 mg/l légalkohol felett 
0,50 mg/l véralkohol felett Igen/Nem/Főúton hiteles mérés Kapitányságon/

vérvétel
Közigazgatási eljárás

Fix 60.000Ft
0,11 – 0, 25 mg/l légalkohol
           - 0.50 mg/l véralkohol

Igen/Nem főúton nyilatkozattal lezárható Szabálysértési eljárás
5.000- 150.000Ft

0,11 – 0, 25 mg/l légalkohol
         - 0.50 mg/l véralkohol

Nem/Nem főúton hiteles mérés Kapitányságon/
vérvétel

Szabálysértési eljárás
5.000- 150.000Ft

0,25 mg/l légalkohol felett 
0,50 mg/l véralkohol felett Igen/Nem /Nem főúton hiteles mérés Kapitányságon/

vérvétel
Közigazgatási eljárás

Fix 30.000Ft

Vérvételre akkor kerül sor, ha a Kapitányságon a hiteles légalkohol mérésnek akadálya van.
A fenti szabályozás hatályos 2013. szeptember 1-től.


