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2018. március 15-én nagyon 
sokan eljöttek az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
170. évfordulójának ünnepi 
megemlékezésére. A megje-
lentek és a vendégek köszön-
tése után közösen elénekeltük 
a Himnuszt. 
Nagy Szabolcs történész fel-
emelő ünnepi beszéde (a be-
széd a 3. oldalon olvasható) 
után Gergácz Szabolcs Csézy 
„Ez az otthonunk” cí�mű dalát 
énekelte el hihetetlen átéléssel, 
majd Márffy Róza, Márffy Pál 
és Kovács Dániel Petőfi Sándor 

„Nemzeti dal” cí�mű versét sza-
valták el közösen. Ezután az 
önkormányzat nevében Fe-
renczy Gáborné polgármester 
asszony és Szabóné dr. Jámbor 
Eszter aljegyző asszony, az 
Alsóörs-Lovasi Református 
Társegyházközség nevében 
Nagytiszteletű Dr. Kálmán 
Csaba református lelkész és 
Dienes Károly gondnok, végül a 
Magyar Vidék Országos 56-os 
Szövetség nevében vitéz Pintér 
Kornél és kislánya Pintér Villő 
helyezték el a megemlékezés 
koszorúit.

A koszorúzás után Major Ro-
zália és Márffy Róza elénekel-
ték a „Tavaszi szél vizet áraszt” 
kezdetű népdalt, melybe aztán 
a résztvevők is bekapcsolód-
tak.
Ezután kisétáltunk a régi te-
metőhöz, ahol az önkormány-
zat nevében Ferenczy Gábor-
né polgármester asszony és 
Szabóné dr. Jámbor Eszter 
aljegyző asszony több lovasi 
gyermekkel együtt, a Magyar 
Vidék Országos 56-os Szö-
vetség nevében vitéz Pintér 
Kornél és kislánya Pintér Villő, 

végül a Hunyadi Hagyomány-
őrző Egyesület nevében Pápai 
Richárd és Gergácz Szabolcs 
helyezték el a megemlékezés 
koszorúit.
A rendezvény a Szózat elének-
lésével zárult.
Köszönetet szeretnék mondani 
a fellépő lovasi gyerekeknek és 
szüleiknek. Nagyon megható 
volt látni és hallgatni, hogy mi-
lyen felkészültek voltak, milyen 
átéléssel szavalták a verset és 
énekelték a dalokat  nemzeti 
ünnepünkön.

Volford-Hull Zita

Március 15-ei megemlékezés
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A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány
2017-es programjairól

Május 13-án szombaton: TA-
VASZI VIRA� GZA� S - FLORA� LIA 
a Balatonfüredi Művészklub 
tagjainak kiállí�tás megnyitója. 
Közreműködött: Hanny Szabó 
Anikó költő, újságí�ró, Kék Ba-
laton Népdalkör tagjai, Bónyai 
Mária karnagy vezetésével, 
Jehoda Ferenc zenész. Volt tom-
bola értékes nyereményekkel 
és kézműves vásár. A tombolán 
a résztvevő művészek műveit, 
illetve a kézművesek felajánlott 
alkotásait sorsoltuk ki. A 
megnyitó és a vásár, hála a 
szervezésnek (kiemelve Hanny 
Szabó Anikó közreműködését), 
nagyon jó hangulatban, és 
sikeresen zajlott le, szokás 
szerint a Galéria kertjében.
A Lovasi Napok alkalmából, a 
rendezvény a Galériában tar-
tott megnyitóval indult június 
30-án pénteken 18 órakor, a 
SIO� FOKI ALKOTO�  KEZEK cí�mű 
kiállí�tással. A kiállí�tást megnyi-
totta Ferenczy Gáborné Lovas 
község polgármestere és Gyar-

mati László a Siófok-térségi 
Helyi E� rték Egyesület elnöke. 
Közreműködött Kálmán E�va 
hárfán. A kiállí�tásnak nagy si-
kere volt, mivel a „túlpartról” 
érkezett alkotók sok új szí�nt 
vittek a Galéria repertoárjába, 
sokan jöttek olyanok is, akik 
még nem jártak nálunk. Az idő-
járás, mint az már lassan meg-
szokottá vált, szintén kegyes 
volt hozzánk.
VI�Z cí�mű kiállí�tás megnyitója 
augusztus 11-én 17 órakor volt. 
Kiállí�tók: Faragó A� gnes, Gábos 
József, Géczi János, Kováts Bor-
bála, Láng Eszter, Lieber Er-
zsébet, Mózes Katalin, Székely 
Kati, Zsubori Ervin. A tárlatot 
rendezte: S. Nagy Katalin, meg-
nyitotta: Hoffmann Márta. Ez 
a kiállí�tás szerves folytatása 
volt a főleg budapesti tagok-
ból álló művészcsoportnak, 
a 2016 augusztusában meg-
nyí�lt KERT cí�mű kiállí�tásának. 
E� rdekesség még, hogy a VI�Z 
cí�mű kiállí�tás, kissé kibőví�tett 

anyaggal, Budapesten a 
VárMező Galériában a közelgő 
Ví�z világnapja alkalmából is 
megtörtént. Ez a művészcso-
port nagyon szereti Lovast, a 
település szinte elvarázsolta 
őket. Szí�vesen jönnek kiállí�-
tani, és amennyire lehetséges 
volt, a Galériát is támogatták. 
Azt azonban sajnáljuk, hogy 
irántuk a helybéliek kevesebb 
érdeklődést mutattak, mint 
egyébként a többi alkotó iránt. 
E� rdemes lenne pedig, mert van 
kötődésük a településhez.
Az év folyamán a Lovasi Nagy 
Gyula Galériában azért nem 
nyí�lt több kiállí�tás, mert az 
erőinket a Várpalotán készülő 
Nagy Gyula kiállí�tás, és az eh-
hez kapcsolódó album meg-
jelenése kötötte le. Augusztus 
31-én 17 órakor Nagy Gyula 
Egry József-dí�jas festőművész 
(1922-1966) könyvbemutató-
val egybekötött emlékkiállí�tá-
sának megnyitója volt, Várpa-
lota Város O� nkormányzata és 
a Thury-Vár Nonprofit Kft szer-
vezésében. Köszöntőt mondott 
Campanari-Talabér Márta Vár-
palota város polgármestere. A 
kiállí�tást megnyitotta: Gopcsa 
Katalin művészettörténész. A 

tárlat kurátora, a művészeti 
albumtervező szerkesztője: 
Sárvásiné Rieder Zsuzsa volt. 
Közreműködött: Farkas István 
hegedűn, Józsa Eleonóra zon-
gorán. November 22-én beszél-
getés volt Várpalotán a Nagy 
Gyula Galériában az emlékki-
állí�tás és a megjelent album 
kapcsán, a Nagy Gyula Művé-
szeti Alapí�tvány és a Thury-Vár 
Nonprofit Kft szervezésében. A 
2017-es év rövid összefoglalá-
sában talán csak annyit, hogy 
bár mint annyi más civil non-
profit civil szervezet nehézsé-
gekkel küzdöttünk és küzdünk 
jelenleg is, célunk, amit az ala-
pí�tásnál megfogalmaztunk, to-
vábbra is megmaradt. A célok 
a következők voltak: egyrészt 
Nagy Gyula hagyatékának őr-
zése és bemutatása, másrészt 
kortárs alkotóknak lehetőség 
nyújtása kiállí�tani és szí�nvo-
nalas kultúrprogramokat szer-
vezni.  
Mottó: „Az ember kötelessége 
csak ott ér véget, ahol a lehetet-
len kezdődik.” (Louis Pasteur, 
1822. december 27. — 1895. 
szeptember 28., francia mikro-
biológus és kémikus).

Nagy Mária

A programok a Lovasi Nagy Gyula Galériában egy új 
kezdeményezéssel is bővültek, úgy mint vásár, tombo-
la, és szívesen fogadtuk a megjelentek kedves adomá-
nyait is.

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy 
részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 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
Lovasi Polgárőr Egyesület – Adószám: 18936757-1-19
Magyar Katolikus Egyház – Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház – Technikai száma: 0066

A Lovasi O� nkormányzat
és az Alsóörsi Közös O� nkormányzati

Hivatal dolgozói

kellemes Húsvéti ünnepeket kíván
Lovas állandó lakosainak

és nyaralótulajdonosainak! 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt lovasi ünneplők!
Visszatérő gondolat ünne-

peink kapcsán, hogy bár azok 
többnyire örömteli történelmi 
eseményeken alapulnak, hajla-
mosak vagyunk mégis inkább 
a hozzájuk kapcsolódó szomo-
rú történésekre emlékezni. A 
magyar nemzetnek két nagy, 
fegyveres ellenállásba torkolló 
forradalma is volt, s mindket-
tővel kiví�vta a világ elismeré-
sét. Bár mindkettőt vérbe foj-
tották a nagy keleti birodalom 
fegyverei, a meghozott áldo-
zatok nem voltak hiábavalók. 
1956-ban egyedüli nemzetként 
szálltunk szembe fegyverrel is 
a szovjethatalommal, hősiessé-
günk hí�re bejárta a világot. E� s 
a dicsőséget már nem vehette 
el tőlünk senki. Akkor sem, ha 
november 4-ével megpecsé-
telődött sorsunk. Mi legalább 
megpróbáltuk. 

1848-49-ben jóval több idő 
jutott eleinknek arra, hogy a 
zsarnokság ellen tegyenek. 
Március 15-re csak másfél 
évvel később következett au-
gusztus 13, majd október 6. 
Világos és Arad. S e másfél év 
történelmünk talán legcsodá-
sabb korszaka volt.

Március 15-én kettős ese-
mények zajlottak. Pest-Budán 
a fiatalok által irányí�tott, jól is-
mert romantikus történések, 
s Bécsben a pozsonyi ország-
gyűlés küldöttségének fellé-
pése. E� s bár az előbbiek jóval 
látványosabbak, izgalmasab-
bak voltak, én mégis ez utób-
biakat tartom fontosabbnak. 
Bécs ugyanis a kialakult hely-
zetben kénytelen volt enged-
ni, március 17-én hozzájárult, 
hogy történelmünkben elő-
ször független és felelős ma-
gyar kormány alakulhasson. 
Független Bécstől s felelős a 
magyar országgyűlésnek. Ez, 
a gróf Batthyány Lajos vezette 
testület volt a legjelentősebb 
és legtartósabb eredménye a 
magyarság évszázados füg-
getlenedési törekvéseinek. E� s 
az új kormány nem is sokáig 
ült babérjain. Pozsonyban már 
ezt megelőzően, március 14-
én lázas törvényhozó munka 
kezdődött, a hosszú és vonta-
tott ügymenetéről hí�res diéta 
mindössze három hét alatt 
tárgyalta és szavazta meg a 
magyar politikai rendszert 
alapjaiban megváltoztató áp-
rilisi törvényeket. 

A törvények rendelkezései 
sok pontban megegyeztek a 
március 15-én ismertté vált 12 
pont követeléseivel. Bevezet-
ték az évenkénti országgyűlést, 
rögzí�tették a felelős kormány 
intézményét, sajtószabadságot 
biztosí�tottak, törvény született 
a jobbágyok felszabadí�tásáról 
és az általános teherviselésről 
is.  A függetlenség, de legalább 
is az autonómia felé mutató tö-
rekvésként az önálló magyar 
hadügyi és pénzügyi irányí�tás 
is létrejöhetett. Végezetül a 
minden korábbinál szélesebb 
rétegeknek választójogot biz-
tosí�tó népképviseleti törvény 
is megszülethetett. A� prilis 11-
én, mikor V. Ferdinánd szente-
sí�tette a törvényeket, a magyar 
reformnemzedék több évtize-
des álma győzedelmeskedett. 
Létrejött egy minden í�zében 
modern parlamentáris monar-
chia, mely egyedülálló képződ-
mény volt a Rajnától keletre. 

Bécs azonban természe-
tesen nem nyugodott bele a 
vereségbe. Csak az alkalmat 
várta, hogy letörje a magyar 
törekvéseket. E� s szép lassan 
neki kezdett kedvezni a sze-
rencse. A ’48-as európai for-
radalmi hullám elcsendesült, 
a magyarok magukra marad-
tak a nemzetközi küzdőtéren. 
De nem csak ott. Bécs rájött, 
hogy legfőbb potenciális szö-
vetségesei éppen a Magyar 
Királyságban keresendők. A 
felismerés után rögvest lázas 
aknamunkába fogott, s siker-
rel lází�totta a magyarság ellen 
az országban élő nemzetisé-
geket. I�gy a kegyelmi állapot, 
a márciusi törekvések zavar-
talan megvalósí�tásának lehe-
tősége csak öt hónapig tartha-
tott.

Szeptember 11-én Jelasics 
horvát bán az országra tört, 
dönteni kellett: felvállaljuk-e 
a fegyveres harcot is álmaink 
megvalósí�tásáért. Az új hely-
zet új szereplőket kí�vánt. A 
Batthyány–kormány lemon-
dott, az országot ideiglenes 
testület vezette. A politiku-
sokkal egyenrangú szereplők-
ké váltak a katonatisztek is. S 
tevékenységüket – a szükség-
szerű kudarcok mellett – az 
áprilisi törvényekhez mérhető 
sikerek övezték. 

Pedig nem csak az osztrák 
hadi gépezettel, de az elva-
dult szerb és román felkelők-
kel is szembe kellett száll-

niuk. ÐorđeStratimirović, 
AxenteSever, AvramIancu 
mind olyan nevek, melyek 
hallatára a magyar honvé-
deknek nem, de a magyar 
anyáknak, gyermekeknek és 
aggastyánoknak összeszo-
rult a gyomra. A megvadult 
balkáni tömegek, s az őket 
vezető haramiák ártatlanok 
vérét kí�vánták. A� ldozatukul 
esett számos magyar közös-
ség, Földvár és Zenta magyar 
lakosságát a szerbek irtot-
ták, Zalatnán, Nagyenyeden 
és az Erdélyi-szigethegység 
környékének többi városában 
AvramIancuéknek köszönhe-
tően néptelenedtek el a refor-
mátus templomok.

Mindennek ellenére azon-
ban a magyar szabadságharc 
csak nem akart elbukni. A 
politikai vezetők megszer-
vezték a hadsereg utánpótlá-
sát, a katonai parancsnokok 
pedig egyre ütőképesebbé 
szervezték a honvédséget. Az 
állomány mind a toborzások, 
mind a határokon túlról haza-
szökdöső magyar származású 
császári katonák által gyara-
podott. A kezdeti visszavonu-
lás után következett a dicsősé-
ges, győzelmekkel teli tavaszi 
hadjárat, mely ráébresztette 
Bécset, hogy egyedül képtelen 
úrrá lenni a helyzeten. Ferenc 
József 1849. május elsején le-
vélben fordult I. Miklós orosz 
cárhoz, hogy az nyújtson se-
gédkezet számára a szabad-
ságharc leveréséhez. 

Az orosz intervencióval a 
magyarok hősi küzdelme ki-
látástalanná vált. A hatalmas 
túlerő megpecsételte sorsun-
kat. Ideig-óráig odázható volt 
a teljes vereség, de elkerülni 
nem lehetett. 1849 augusztus 
13-án Világosnál letették a 
magyar honvédek a fegyvert. 
A majd’ másfél éve tartó gyö-
nyörű események véget értek. 

Ezután szörnyű megtor-
lás következett. Kivégzések 
Aradon és Pesten. Haynau 
rémuralma. Európa civilizált 
közvéleményét is megrázták 
a kegyetlen események. E� s a 
mi emlékezetünkbe is örökké 
rögzültek. Olyannyira, hogy 
48-as megemlékezéseinken is 
rendre felbukkannak-e képek. 
Az eseményekre emlékező, 
évről-évre vetí�tett filmművé-
szeti alkotásaink, a Kőszí�vű 
ember fiai, vagy a 80 huszár 
is tragikus eseményként áb-

rázolja a szabadságharcot, tág 
teret szentelve a megtorlások-
nak.

Pedig ha belegondolunk, 
mártí�rjaink nem haltak meg 
hiába. A forradalom és sza-
badságharc eseményeit nem 
lehetett meg nem történté ten-
ni. A törekvések, a megvalósí�-
tott célok többé nem voltak 
figyelmen kí�vül hagyhatók. 
Kettős eredménnyel is járt a 
másfél év, a megannyi áldozat. 
A politikai-társadalmi válto-
zások visszafordí�thatatlanok 
voltak. Próbálkozhatott Bécs 
Haynauval, majd Bach-hal, 
’48-ból mégis hamarosan ’67 
következett. S beköszöntött 
az a korszak, melyre sokan 
ma is az ország aranykoraként 
emlékeznek. Másrészt első al-
kalommal keltettük fel az eu-
rópai közvélemény figyelmét 
is. Törekvéseinknek, hősies 
ellenállásunknak a nyugat el-
ismeréssel adózott. Dicsőség 
volt magyarnak lenni, a meg-
torlás elől külföldre távozott 
politikusainkat mindenütt 
nagy megbecsüléssel illették.

De mi általános vélekedések 
szerint pesszimista, borongó 
nemzet vagyunk. Az a bizo-
nyos pohár inkább félig üres, 
mint félig tele. Március tizen-
ötödike í�gy válik megemléke-
zéseinkben október hatodiká-
vá, október huszonharmadika 
november negyedikévé. S hős 
eleink áldozata mindez által 
kevésbé megbecsültté. 

E� n ezért azt javaslom ma 
O� nöknek, tisztelt lovasi meg-
emlékezőknek, szakí�tsunk- e 
hagyománnyal. Ne Világosra, 
Aradra emlékezzünk ma, ha-
nem Kossuthék, Batthyányék, 
Görgeiék Európa szerte meg-
süvegelt teljesí�tményére. Arra, 
hogy szűk másfél esztendőre 
saját kezünkbe tudtuk venni 
sorsunkat. Bebizonyí�tottuk, 
hogy képesek vagyunk egy, 
a korábbinál igazságosabb 
társadalmi berendezkedést 
működtetni. O� sszefogással, 
leleménnyel egyszerre le tud-
juk győzni a magyarságra törő 
külső és belső ellenséget is. 
Merí�tsünk erőt ’48-as eleink 
heroikus tetteiből, s tiszteljük 
meg őket azzal, hogy siker-
ként, a magyarság győzelme-
ként emlékezünk meg tette-
ikről!

Nagy Szabolcs 
történész

A meghozott áldozatok nem voltak hiábavalók
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- HÁZIAS ÉTELEK
- MINŐSÉGI ITALOK

- SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ HAMBURGEREK
- VELŐS PIRÍTÓS

- POGÁCSA, DESSZERETEK

- Hétvégente zenés szórakozási lehetőséggel

- Állatbarát hely vagyunk
- Ingyen wifi

- Családi,céges rendezvények,szülinapi 
partyk,keresztelők,kisebb esküvők,ballagások 

stb.lebonyolítását is vállaljuk.

TÉLI NYITVATARTÁSUNK:
H-CS: ZÁRVA,P:16-20,SZO:12-02, VAS:12-17

ASZTALFOGLALÁS, BORINÁL:+36-20-441-5003
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BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT

EMAIL: boripont2017@gmail.com

BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT
 (Családias Étterem)

CsiszáR PétER a Csopak 
és Környéke-Balatonaliga-
Balatonfőkajár Hegyköz-
ség hegybírójához azzal a 
szándékkal mentem, hogy 
hasznos tanácsokat adjon 
a szőlészeknek, borászok-
nak, hogy mi is a teendőjük 
tavasszal.
– Ez a kora tavaszi fagy nem 
jókor jött a szőlőknek, sajnos 
már a mélynyugalmi állapoton 
rég túl voltak, kényszernyugal-
mi állapotba kerültek, amely 
a fagyérzékenységét fokozza 
egyes fajtáknak. A korai fajták 
szenvedtek károsodást, rügy-
pusztulást. Volt olyan nap, 
amikor -18 fokot mértünk. Ha 
valamelyik gazda még nem 
metszette meg a szőlőjét, ak-
kor metszés előtt, érdemes be-
vinni pár vesszőt meleg helyre, 
és ott egy hét alatt meghajtat-
ják, megpattannak a rügyek, 
hogyha arról van szó, és ebből 
lehet következtetni arra, hogy 
mennyi rügy károsodott. Másik 
megoldás, hogy éles oltókéssel 

megvágják a rügyet, és hogyha 
zöld, akkor nem károsodott, ha 
fekete, akkor sajnos károsodott 
a szőlő – kezdte a beszélgetést 
Csiszár Péter hegybí�ró. 
A Hegyközség a héten visz le 
rügymintákat a badacsonyi 
Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézetbe. Ennek az eredmé-
nyét hamarosan közlik majd a 
honlapjukon, í�gy érdemes lesz 
azt követni. Sajnos a jelentős 
csapadék sem hiányzott, 

hiszen a tavaszi munkálatokat 
í�gy később tudják megkezdeni 
a gazdák. Csopak, Paloznak 
és Lovas egyes részein, - ahol 
fakadékos a terület - lesznek 
olyan hetek, hónapok, amí�g 
nem lehet bemenni a szőlőbe, 
ezáltal a tavaszi talajmunkák 
hátráltatva lesznek a ví�zenyős 
részeken. Ráadásul az enyhe 
tél a kártevők és kórokozók 
túlélésében is jelentősen köz-
rejátszott. 

Idén fokozottan kell figyel-
nünk a növényvédelmi 
munkálatokra. – Sajnos a 
körzetünkben megjelent az 
aranyszínű sárgaságnak a fő 
vektora, az amerikai szőlőka-
bóca. A fertőzés következtében 
a szőlőtőkék terméshozama 
akár 20-50 %-kal is csökken-
het, a beteg növények száma 
évente megtízszereződhet. A 
fitoplazma emberi egészségre 
semmilyen veszélyt nem jelent. 
Idén ajánlatos a növényvédelmi 
szerek használata a szőlőkben, 
ha valaki eddig ezzel nem élt, 
most mindenképp tegye meg. 
Továbbá arra szeretném még 
kérni a szőlőtermesztőket, 
borosgazdákat, hogy figyelje-
nek oda a kevésbé műveletlen 
területeikre, ugyanis az idei 
évtől a Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság és a Földhivatal 
mindezeket alaposan ellenőr-
zi, és a várható bírság mértéke 
nem lesz kicsi – zárta szavait 
Csiszár Péter hegybí�ró. 

Szendi Péter

Az enyhe tél, a kora tavaszi fagy,
a sok csapadék nem kedvezett a szőlőknek

Hasznos tanácsok Csiszár Péter hegybírótól

CSISZA� R PE� TER hegybí�ró
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Húsvéti köszöntő 2018
Az angyal így szólt az asz-

szonyokhoz: „Ne féljetek! A 
názáreti Jézust keresitek, akit 
megfeszítettek? Nincsen itt, 
feltámadott!” (Mk 16,6)

Kedves Testvéreim! Idén 
a naptár szerint korán kö-
szönt ránk a húsvéti ünnep-
kör, de mindezek ellenére 
a természet tavaszi „feltá-
madásának” ezernyi jelét fi-
gyelhetjük meg már most is. 
Mindannyiunk szí�vét és 
lelkét átjárja, új erőt adva, 
a tavaszi első napsugarak 
melege, az újra éledő termé-
szet szépsége, a nyiladozó 
virágok illata. Azért szere-
tem a tavaszt, mert a terem-
tett világot, az ember életét 
képes új reménnyel, az élet 
feltámadásának üzenetével 
betölteni és tudjuk ennek a 

ténynek bizonyossága, cso-
dálatos felismerése megérint 
mindannyiunkat. 

Ennek a ténynek a jó hí�-
rét (evangéliumát) hirdette 
az angyal az asszonyoknak: 
„Ne féljetek…Nincsen itt, fel-
támadott” (Márk ev. 16,6.). 
Ebben a mondatban annak 
a jó hí�re fedezhető fel, hogy 
az Istennek mindenre van 
hatalma, még a legremény-
telenebb élethelyzetben is 
van megoldás, csak észre kell 
venni, fel kell ismerni és el 
kell fogadni az angyalok által 
meghirdetett lehetőséget: ne 
féljetek. Kapaszkodjunk bele 
lelkileg ebbe az örökkévaló 
üzenetbe, hiszen jelen ko-
runk nehezen értelmezhető 
világa sokakat megerőtlení�-
tett abban a meggyőződés-
ben, van még tiszta, érdek-

nélküli, önzetlen olyan érték 
és üzenet, amely nem keresi 
a maga hasznát, hanem má-
soknak kí�nálja fel a reményt, 
az áldást és a békességet. Az 
emberek világa sajnos ilyen 
önzővé vált, maga hasznát 
kereső, másokat semmibe 
vevő, hitét, meggyőződését, 
vallását és nemzetét megta-
gadó káoszos élethelyzetet 
idézett elő napjainkra. De a 
húsvéti örömhí�r pont az el-
lenkezőjét kí�nálja nekünk, 
mert Isten Jézus feltáma-
dása által helyreállí�totta az 
ember által elrontott világ 
rendjét és adott egy csodá-
latos lehetőséget annak, aki 
mindezt az örökkévaló tör-
vényt elfogadja és elhiszi: az 
élet győzött a halál felett.  A 
természet ezt a törvényt jól 
ismeri és minden tavasszal 

gyakorolja, ezért nyí�lnak újra 
a virágok ezért indul újra az 
élet. 

Szí�vemből kí�vánom, hogy 
húsvét ünnepe alkalmából 
erősödjön meg Bennünk 
annak a bizonyossága, hogy 
mi nékünk Jézus Krisztu-
sért, az ő feltámadásáért 
van örökkévaló életünk, 
hogy nem az elmúlás és a 
halál jegyeseként kell leélni 
az életünket, hanem azzal 
a felszabadult hittel, erővel 
a szí�vünkben: „mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki 
engem megerősít.”(Filippi 
4,13.).

Húsvét 2018.
Az Alsóörsi-Lovasi Refor-

mátus Társegyházközség ne-
vében:

Kálmán Csaba
református lelkész

Nagycsütörtök: az Oltá-
riszentség és az Egyházi 
Rend szentsége alapí�tá-
sának emlékünnepe.
Felsőörs: szentmise este 
18.00 órakor, ezt követő-
en egy órás virrasztás.

Nagypéntek: URUNK 
JE� ZUS KRISZTUS KE-
RESZTHALA� LA� NAK EM-
LE� KU� NNEPE
Paloznak: 15.00 órakor 
keresztúti ájtatosság a 
négy falut magába fog-
laló ifjúság és felnőttek 
számára, a paloznaki kál-
vária dombon.
Csopak: 18.00 órakor 
nagypénteki szertartá-
sok.
19.00 órától szentség-
imádási óra, a szentsí�r-
nál

Nagyszombat:
Paloznak: 17.00. órakor 
nagyszombati szertar-
tások és feltámadási 
körmenet, a faluban, az 
úgynevezett „nagy kör-
meneti útvonalon„. Ter-
mészetesen az időjárás 
függvényében!

Húsvétvasárnap:
URUNK FELTA� MADA� SA� -
NAK U� NNEPE
Csopak: 8.30 órakor ün-
nepi szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor 
ünnepi szentmise
Lovas: 17.00 órakor ün-
nepi szentmise

Húsvéthétfő:
Csopak: 8.30 órakor 
szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor 
szentmise

aloznak: 18.00 órakor 
szentmise
Mindenkit szeretettel 
hí�vok és várok a szent 
szertartásokra, főleg 
nagypéntekre és a nagy-
szombati feltámadási 
körmenetre.
Valljuk meg bátran mind-
nyájan, a Jézus Krisztus-
ba vetett hitünket!
BE� KE� S, O� RO� MTELI 
HU� SVE� TI U� NNEPEKET 
KI�VA� NOK PALOZNAK, 
CSOPAK, LOVAS, E� S FEL-
SO� O� RS, KO� ZSE� GEKBEN 
E� LO�  MINDEN FELEBA-
RA� TUNKNAK E� S TEST-
VE� RU� NKNEK
A JE� ZUS KRISZTUSBAN !

vitéz Ajtós József László
c. prépost,

ker. esperes, plébános

A nagyheti szertartások rendje Ünnepi
alkalmaink
Március 25. Virágvasár-
nap
•  Lovas:       9:30 U� nnepi is-

tentisztelet
•  Alsóörs: 11:00 U� nnepi 

istentisztelet (3. osztályo-
sok műsora)

•  14:00-18:00 húsvéti kéz-
műves foglalkozás és 
táncház a gyülekezeti kö-
zösségi teremben.

Március 30. Nagypéntek
•  Lovas:       9:30 U� nnepi is-

tentisztelet
•  Alsóörs: 11:00 U� nnepi is-

tentisztelet

április 1. Húsvét vasárnap
•  Lovas:       9:30 U� nnepi úr-

vacsorás istentisztelet
•  Alsóörs: 11:00 U� nnepi úr-

vacsorás istentisztelet az 
énekkar szolgálatával

április 2. Húsvét hétfő
•  Lovas :      9:30 U� nnepi is-

tentisztelet
•  Alsóörs: 11:00 U� nnepi is-

tentisztelet
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A� prilis 22-én első í�zben 
rendez a Lovas Egyesület 
„Lovas maratonhajtó” ver-
senyt, melyre nemcsak a 
környékbeli falvak, hanem 
a szomszédos megyék fogat-
hajtói is érdeklődést mutat-
nak. 

De mi is az a maratonhaj-
tás? Ez egy hosszabb távú 
- a mi estünkben kb. 10 
kilométeres - nagyon lát-
ványos terep fogathajtó 
verseny, amely közben, ter-
mészetes és épí�tett akadá-
lyokat kell a fogatoknak és 
hajtóknak leküzdeni, í�gy 
a lovak idomí�tottságán, 
fordulékonyságán és erején 
kí�vül az állóképességét is 
próbára teszi. Az egész táv 
leküzdésére maximális idő 
van meghatározva, amely az 
akadályok közötti kilométe-
reken közepes ügetéssel is 
teljesí�thető. Az akadályok-

ban viszont külön időmérés 
van, és itt természetesen a 
minél gyorsabb teljesí�tés a 
cél. Az akadályok sorrend-
jének eltévesztése, segéd-
hajtó, hajtó leszállása vagy 
felborulás büntetőpontok-
kal jár. A táv közben a ver-
senyzőkre hat különböző 
helyen várnak majd az aka-
dályok. A nézők kiszolgálá-
sa érdekében a rajt, a cél, az 
első és a hatodik akadály is 
a lovas pályán lesz, de több 
akadályt is a falu közelében 
tervezünk.

Az első lovasi maraton 
tehát április 22-én, vasár-
nap 13 órakor látványos 
és izgalmas versennyel vár 
minden kedves lóbarátot, 
érdeklődőt!

Kis Áron
elnök

Maratonhajtó verseny
Lovason

Balatonfüredi Járási hivatal

HiRDEtMéNY
a Balatonfüredi Járási Hivatal

illetékességi területén
működő általános iskolákba történő

beíratásról

E� rtesí�tjük az érintett szülőket, hogy a 
2018/2019. tanévre történő

általános iskolai beiratás ideje:

2018. április 12. (csütörtök)
8.00 – 19.00 óráig

2018. április 13. (péntek)
8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alap-
ján tankötelezettsége teljesí�tését 2018. szeptember 
1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban 
köteles beí�ratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hi-
ányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt 
biztosí�tó általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beí�ratáshoz szükséges doku-
mentumok:

•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkár-
tya),

•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás

•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•  a gyermek tAJ-kártyája,
•  a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről í�rásban 
értesí�ti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a 
tudomásra jutástól számí�tott 15 napon belül – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogor-
voslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban 
az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek fel-
vételét elutasí�tó döntést hoz, a szülő a gyermekét a dön-
tés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles 
beí�ratni a kötelező felvételt biztosí�tó iskola első évfolya-
mára.
A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosí�tó ál-
talános iskoláinak felvételi körzete a http://www.
kormanyhivatal.hu/download/9/98/34000/VJH%20
1 _ 2 0 1 8 % 2 0 s z % 2 0 h iva t a lve z e t % C 5 % 9 1 i % 2 0
rendelkez%C3%A9s.pdf internetes oldalon megtekint-
hető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/
hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon 
tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal
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Bár az élet nehézségei lenyomhatnak,
mégis lehetünk győztesek

Lovason tartott előadást Dr. Magyar Lóránt
a csalódásokról, a kudarcokról, a sikerekről és a reményekről

Dr. Magyar Lóránt menté- 
higiénés diplomával rendel-
kező, integratív szemléletű 
szakember - orvos, előadó, 
életvezetési tanácsadó és 
állandó diakónus tartott elő-
adást a faluház nagytermé-
ben, a Lovasi esték keretén 
belül. 

A szakembert Prof. Dr. Bagdy 
Emőke klinikai szakpszicho-
lógus ajánlotta a szervezők 
figyelmébe, mondván benne 
látja, méltó utódját. A rendez-
vényen bemutatásra került új 
könyve, a Mégis legyél győz-
tes!, mely az előadás temati-
káját is magába foglalta. Ma-
gáról a kötetről Szabó Péter, a 
népszerű motivációs előadó és 
tréner a következőket mond-
ta: „Ez a könyv tele van olyan 
gondolatokkal, módszerekkel, 
melyekkel bármikor ki tudod 
húzni magad a mindennapok 
mélypontjáról, és végre egy 
élni érdemes életet élhetsz”. 

Dr. Magyar Lóránt szerint 
manapság - életkortól függet-
lenül - mindannyiunkat vala-
milyen nehézségek terhelnek, 
kihí�vások, feladatok, érzelmi 
hullámzások, viharzások. 

Néha elveszí�tjük az irányzé-
kot, olykor a célok hiányoz-
nak, néha pedig az erőfor-
rások. Ilyenkor pedig nehéz 
tájékozódni és továbbmenni. 
–Nekem a hitem és meggyőző-
désem, - és ebben szeretnék 
bátorítást adni sokak számára 
- hogy néha valóban nagyon ne-
héz, és ha a szél olykor szembe 
is fúj, mégis tovább kell men-
nünk. Hinni kell a céljainkban! 
Hogyha erős a miértem, ha 

tudom jól, hogy miért küzdök, 
hogy mi az aminek értelme van, 
akkor az egy eleve támogató-
forrás. Van az a bölcs mondat, 
hogyha van egy erős miérted, 
akkor bármilyen hogyant ki-
bírsz. Ha van egy cél előttem, 
ami vonzó számomra, egy jö-
vőképem, akkor az motiválólag 
hat rám. Bár az élet nehézségei 
lenyomhatnak, mégis lehetünk 
győztesek, mégis felállhatunk 
és mondhatjuk a zord erők ha-

dának: nem állítasz meg, mégis 
meghódítom a hegyeimet, még-
is birtokba veszem az Ígéret 
Földjét – vallotta a szakember, 
aki szerénységével, jó humo-
rával, szép beszédjével hamar 
belopta magát az érdeklődők 
szí�vébe. 

Nagyon fontos támogató 
eszközünk a kapcsolatok, az 
emberi közösségek, mert egy-
mást támogatva tudunk ha-
ladni a kitűzött cél felé. El kell 
fogadnunk ugyanakkor azt is, 
hogy nem mindig alakul min-
den az elgondolásunk szerint, 
de attól még mehetünk tovább, 
küzdhetünk. Szoktuk mon-
dani a gyerekeinknek is, hogy 
az élet nem tökéletes, de azért 
élvezetes. Nekünk kell válasz-
tani abban, hogy megkeressük 
benne az örömet, az élvezetet, 
a szépet, a reményteljeset. I�gy 
van értelme annak, hogy nap 
mint nap felkelünk, törekszünk 
arra, hogy van jelentősége az 
életnek. Egy idő után pedig, 
lépésről lépésre haladva válunk 
azzá, akivé válni akartunk. Az 
élet rendeltetése, hogy azzá 
váljunk, akinek a Teremtő 
megalkotott bennünket. 

Szendi Péter

Az előző évekhez hasonlóan, 
hüllőbemutató és ásványvá-
sár volt a Siófokról érkező 
Gyöngyösi Miklós jóvoltából. 
Az iskola aulájában ezen a 
napon a hüllőké volt a fő-
szerep. Miklós 11 féle állatot 
hozott bemutatásra a gye-
rekeknek. Volt sikló, kí�gyó, 
varánusz, madárpók, csó-
tány, a teljesség igénye nél-
kül. Reggel 8 órától délután 
4 óráig folyamatosan zajlot-
tak a bemutató órák. A gye-
rekek osztályonként, tanári 
kí�sérettel ismerkedtek meg 
közelebbről a kiállí�tott élő-

lényekkel, sőt még az óvodá-
sok is lehetőséget kaptak a 
bemutató megtekintésére. A 
siklókat, kí�gyókat meg lehe-
tett simogatni, sőt a bátrab-
bak még a nyakukba is ve-
hették azokat. A tanulóknak 
lehetőségük volt a bemutató 
után ásványok, ásványéksze-
rek vásárlására is.A kiállí�tás 
nagyon jó lehetőség volt az 
ismeretszerzésen túl arra 
is tanulóink számára, hogy 
szakember segí�tségével hí�v-
juk fel figyelmüket a felelős 
állattartás szabályaira. 

Szendi Péter

Hüllőbemutató volt
az Endrődi sándor általános iskolában

DR. MAGyAR LO� RA� NT
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L. BALOGH TIBOR a Lo-
vas Csárda üzemeltetője és 
szakácsa, nagymamájának 
köszönheti főzés iránti szen-
vedélyét. A nagymama soha-
sem komplikálta túl az ételek 
készí�tését,egyszerűen, de 
nagyszerűen, szí�vből főzött. 
Ezt a szeretetet képviseli ma 
is a Lovas Csárda.

Tibor negyven évvel ez-
előtt kezdett el a vendéglá-
tásban dolgozni. A keszthelyi 
szakképző iskola elvégzése 
utántöbb hí�res helyen sütött-
főzött, belföldön és külföldön 
egyaránt, mí�gnem kikötött 
a Lovas Csárdában. Imád itt 
lenni, mert hiszi, hogy a ház 
tele van pozití�v energiával, 
miközben azt csinálhatja és 
úgy, ahogy szereti. – Egy ne-
héz nap után kiülök ide a te-
raszra, a lugasba, iszom egy 
narancslevet és nézem a Bala-
tont. Egyből elszáll a fáradtsá-
gom. Rendkívül megnyugtató 
látvány.

Az északi-part egyik leg-
jobb csárdája vendégszerete-
téről és házias í�zeiről hí�res. 
Gasztronómiájuk nagysága 
a hagyományok tiszteleté-
ben rejlik. A birkapörkölt, a 
kemencében sült oldalas és a 
libamell is olyan, hogy Krúdy 
is megnyalná mind a tí�z uj-
ját utána, az adagoktól pedig 
mindenki garantáltan úgy 
jóllakik,akár egy király.

A Lovas csárd a közked-
velt sajátossága az is, hogy 
péntek-szombat esténként 
cigányzene mellett mulathat 
a nép. A környék egyik leg-
jobb cigányzenekara húzza 
el mindenki nótáját. A remek 
í�zek és a jó hangulat vonzzák 
a helyi- és környékbeli lako-
sokat. Sokszor ad helyet a 
csárda üzletembereknek és 
külföldi partnereiknek, akik 
itt biztosan megismerhetik a 
messze földön hí�res magyar 
vendégszeretetet és a magyar 
virtust.Tibor büszke rá, hogy 
a vendégek asztalára mindig 

adalékanyagoktól mentes, 
tiszta forrásból származó 
ételek kerülnek. Nagy ked-
venc Nagyi házi rétese és a 
házi szörp. 

A Lovas csárda családbarát 
hely. A gyerekek szabadon 
rohangálhatnak az épületet 
körülölelő mezőn. Kecskék, 
bárányok, cicák és Maja a 
labrador keverék kölyökku-
tya hancúrozik velük.

A Csárda idén, már márci-
us 15- én kinyitotta kapuit 
és fűtött kemencével várta 
vendégeit.Tibor egész éves 
nyitva tartásra készül, üzleti 
találkozókat, családi rendez-
vényeket, lakodalmak, szüle-
tésnapok, baráti találkozókat 
tervez. Szilveszter is lesz nála, 
hiszen ennek, a 150 évvel ez-
előtt épült, azóta kibőví�tett 
pince és présháznak van egy 
150 fős pincehelyisége, ami 
úgyszintén fűthető. Azonban 
ez még messze van, most még 
előttünk a balatoni nyár, in-
nen a Lovas Csárdából igazán 
szép kilátással.

Balaton Riviéra

A Balaton Riviéra arcai:
Jóllakni, mint 

egy király

L. BALOGH TIBOR KO-
VA� CS LA� ZA� R sztárséffel. Az 
északi-parti Lovas Csárda 
tartja magát a hagyomá-
nyokhoz

TER M ELŐI M ÉZ HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL

Akácméz

Hársméz

Facéliaméz
(mézontófűméz)

Napraforgóméz

Repceméz

Vegyes virágméz

500 g

1050 Ft

900 Ft

800 Ft

750 Ft

750 Ft

700 Ft

950 g

2000 Ft

1700 Ft

1500 Ft

1400 Ft

1400 Ft

1300 Ft

Illés András  •  Felsőörs, Csöpp utca 5.

Lovasra 2 kg feletti mennyiségtől házhoz szállítunk!

Hívjon bizalommal a +36 30 290 4811-as telefonszámon,
vagy írjon az illesandras92@gmail.com e-mail címre!

Nyereményekre hivatkoz-
va próbálják megtéveszteni a 
hí�vott félt. Kérjük, ne dőljenek 
be a csalóknak! Az elmúlt idő-
szakban országosan előfordult 
a trükkös csalások újszerű el-
követési módja. Ennek lénye-
ge, hogy ismeretlen személyek 
többnyire számkijelzés nélkül, 
esetenként számkijelzéssel te-
lefonon felhí�vják a sértetteket. 
Közlik, hogy az egyik telefon-
társaság, vagy gazdasági cég 
által meghirdetett nyeremény-
játékban pénzösszeget, vagy 
nagyértékű tárgyat nyertek. A 
csalásra irányuló telefonálás 
elkövetője nyájas hangon arra 
kéri a sértettet, hogy telefonos 
egyenlegfeltöltést hajtson vég-
re. A becsapott félt egy a lakhe-
lyéhez közeli ATM automatához 
irányí�tja és ott az általa diktált 
tranzakció végrehajtására kéri. 
Ezt szabja feltételül annak érde-
kében, hogy az elnyert pénzösz-
szeg átutalható legyen a sértett 
bankszámlájára.

A jóhiszemű és gyanútlan 
sértett, reménykedve az í�gért 
több százezres, de akár milli-
ós nagyságú pénzösszeg, vagy 

nagyértékű tárgy elnyerésében, 
a felszólí�tásnak eleget tesz és 
15 ezertől akár 180 ezer forint 
nagyságig a csaló által diktált 
számsorra feltöltést hajt vég-
re a kijelölt ATM automatánál.  
Azonban ezt nem követi az í�gért 
nyeremény átadása, átutalása. 
A csalók a hí�vott fél korosztá-
lyához igazodnak és készpénzt, 
vagy nagy értékű márkás termé-
kek nyereményének í�géretével 
próbálják azokat megtéveszteni.

A rendőrség kéri, hogy a 
hasonló esetek elkerülésének 
érdekében fokozott fenntartás-
sal kezeljék a jelzett tartalmú 
telefonhí�vásokat. A csalást el-
követni szándékozó személyek 
utasí�tásait ne hajtsák végre. 
Kérjenek egy visszahí�vható 
központi számot. PIN kódjukat 
illetékteleneknek ne adják meg. 
Amennyiben hasonló jellegű 
bűncselekmény áldozatává vál-
tak jelentkezzenek az ingyene-
sen hí�vható 06-80-555-111-es 
„Telefontanú” zöld számán, a 
107, vagy a 112 központi tele-
fonszámok valamelyikén.

ORFK Kommunikációs
Szolgálat

Új telefonos trükkel
próbálkoznak a csalók
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A szavazás napja 2018. áp-
rilis 8. (vasárnap), szavazni 
6 és 19 óra között lehet, a 
faluházban, Lovas, Fő utca 8. 

Ki vehet részt a választá-
son, kinek van választójo-
ga?
Magyarország Alaptörvénye 
szerint minden nagykorú 
(vagyis 18. évet betöltött, 
vagy annak betöltése előtt 
házasságot kötött) magyar 
állampolgárnak joga van 
ahhoz, hogy az országgyű-
lési képviselők választá-
sán választó és választható 
legyen. Nem rendelkezik 
választójoggal az, akit bűn-
cselekmény elkövetése vagy 
belátási képességének kor-
látozottsága miatt a bí�róság 
a választójogból kizárt.  

Hogyan zajlik a szavazás?

A szavazóhelyiségben az a 
választópolgár szavazhat, 
aki a névjegyzékben sze-
repel. A választópolgárnak 

igazolnia kell személyazo-
nosságát (érvényes személy-
azonosí�tó igazolvánnyal, 
útlevéllel vagy vezetői enge-
déllyel), valamint a lakcí�mét 
vagy személyi azonosí�tóját 
(pl. lakcí�mkártyával). A vá-
lasztópolgár a fentiek után 
megkapja a lebélyegzett sza-
vazólapokat, az átvételt a 
névjegyzék aláí�rásával iga-
zolja. 

szavazhatok-e lejárt érvé-
nyességű okmánnyal?

A lejárt érvényességű ok-
mányokkal rendelkezők 
nem szavazhatnak, őket a 
szavazatszámláló bizottság 
köteles visszautasí�tani. A 
szavazásra abban az esetben 
sincs mód, ha a választópol-
gárt a bizottság tagja vagy 
tagjai személyesen ismerik, 
és a névjegyzéken is szere-
pel. Ezért fontos, hogy a vá-
lasztópolgárok a szavazás 
napja előtt vizsgálják meg 
okmányaik érvényességét, 
és időben gondoskodjanak 

az érvényes dokumentumok 
beszerzéséről.

Mikor érvényes a szavaza-
tom?

E� rvényesen szavazni csak 
a szavazólapon szereplő 
jelöltre, listára lehet. A fel-
sorolt jelöltek, listák közül 
csak egyet lehet választa-
ni, több választása esetén a 
szavazat érvénytelen lesz. 
E� rvényesen szavazni a jelölt 
neve melletti, illetve a lista 
neve feletti körbe tollal í�rt 
két, egymást metsző vonal-
lal lehet (X vagy +). A szava-
zólapot a kitöltést követően 
borí�tékba kell helyezni, és a 
borí�tékot a szavazóurnába 
kell dobni.

Mozgóurnát szeretnék igé-
nyelni.

Mozgóurna igényléséhez 
kérelmet kell benyújtania 
a Helyi Választási Irodába 
a szavazást megelőző má-

sodik napon (péntek) 16.00 
óráig vagy a Szavazatszám-
láló bizottsághoz a szavazás 
napján 15.00 óráig. A kére-
lemnek tartalmaznia kell a 
mozgóurna-igénylés okát, 
valamint, ha nem a lakcí�-
mére kéri, akkor a pontos 
cí�met is, ahova a mozgóur-
na kivitelét kéri. Figyelem! 
A kérelemben feltüntetett 
személyes adatainak meg 
kell egyezniük az O� n lakcí�m-
kártyáján feltüntetett ada-
tokkal, ellenkező esetben a 
helyi választási iroda a ké-
relmet elutasí�tja. A szavazás 
napján a szavazatszámláló 
bizottság két tagja felkeresi 
O� nt lakóhelyén vagy az O� n 
által megadott más cí�men 
(pl. kórházban), annak ér-
dekében, hogy szavazatát 
a mozgóurnába dobja be. 
Figyelem! Aki mozgóurnát 
kért, a szavazókörben „ha-
gyományos módon”, azaz 
személyesen nem szavazhat.

Szabóné
Dr. Jámbor Eszter

aljegyző

tájékoztató az országgyűlési választásról
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Horváth József sze-
rénységével, kedves-
ségével hamar belop-
ta magát az emberek 
szí�vébe. Legelőször 
életútjáról mesélt. 
Gyerekként cigányte-
lepen nőtt fel, és már 
tizenévesen épí�tkezé-
seken dolgozott. Mégis 
kitört, és ezt szeretné 
több szegény sorsú 
gyerekkel elhitetni, 
hogy kellő akarattal, 
alázattal, igenis van 
lehetőség arra, hogy 
az ember olyan mun-
kát végezzen, amit 
szeret és szakmájában 
elismerjék. Karcagon 
a cigányság - nem ci-
gányság aránya 80-20 

százalék volt. Elein-
te jogász akart lenni, 
de biológiatanára, 
Kolostyákné P. Zsu-
zsa néni unszolására 

a genetika felé fordult. 
A szegény családban 
felnevelkedett, de 
éles eszű fiú eldöntöt-
te, hogy ki fog törni a 
nyomorból, és vala-
mi olyat tesz majd le 
az asztalra, ami akár 
a világot és ezzel az 
emberek szemléletét 
is megváltoztatja. Egy 
középiskolai tanulmá-
nyi versenyt megnyer-
ve eldöntötte, hogy a 
biológiát választja, és 
a természettudomá-
nyok felé orientálódik. 

Végül molekuláris 
genetikából szerzett 
mesterdiplomát. Je-
lenleg a Debreceni 
Egyetem A� ltalános 
Orvostudományi Kar 
E� lettani Intézetének 
kutató-biológusa, ko-
rábban a szájüregi 
rák korai diagnosz-
tizálásán dolgozott a 
tudományos doktori 
k u t a t ó mu n k á j á n a k 
keretein belül. Mára 
a rákkutatás elismert 
szakértője, és olyan 
dolgokon munkálko-

Kitört a cigánytelepről,
mára elismert rákkutató lett

Horváth József, aki Lovason tartott előadást
Álma, hogy egyszer egy saját kutatócsoportot vezethessen

Horváth József rákkutató neve egyre 
ismertebb lesz nem csak a szakmai kö-
rökben, hanem a különböző médiákban 
is. többször ad interjút országos televí-
zióknak, újságoknak. Mesélt arról, ho-
gyan tört ki a karcagi cigánytelepről és 
lett elismert fiatal kutató. A Lovasi esték 
zárásaként a szervezők őt hívták meg 
előadónak.

telefonszám változás
Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1-től jogszabályi változás miatt 
az E.ON Közigazgatási Vonal és az E.ON Közvilágí�tási hibabeje-
lentő elérhetősége megváltozott. Január 1-től az alábbi hí�vószá-
mokon, a megszokott módon intézhetik ügyeiket:
• E.ON Közigazgatási Vonal 06 80 262 000
• E.ON Közvilágí�tási hibabejelentő 06 80 200 636

Hibabejelentő telefonszámaink nem változnak:
A� RAM
Dél-Dunántúl: 06 80 205 020
E� szak-Dunántúl: 06 80 533 533
Tiszántúl: 06 80 210 310

GA� Z
Közép-Dunántúl 06 80 301 301
Dél-Dunántúl 06 80 424 242
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Boa Attila és Gergácz szabolcs Koppány
tovább öregbítette Lovas hírnevét

Idén is megtartották a Béres Ferenc országos református éneklő versenyt Budapesten. Negyven-
négy intézet képviseltette magát, köztük az Endrődi Sándor Református A� ltalános Iskola is. Az 
ötödik osztályos Gergácz Szabolcs Koppány ezüst minősí�tést kapott, mí�g a negyedik osztályos 
Boa Attila bronzminősí�tést csapatversenyben. Mindkét tehetséges fiúnak szí�vből gratulál Lovas 
Község O� nkormányzata!

dik, ami a rák gyógyí�-
tásában is nagyszerű 
eredményeket hozhat.  
Kutató munkája mel-
lett a kendernövény-
ből kivont, nem tudat-
módosí�tó és teljesen 
legális kannabidollal, 
azaz CBD-vel is el-
kezdett foglalkozni. A 
CBD nagyban hozzá-
járul a daganatos be-
tegek életminőségé-
nek a javí�tásához, de 
akár daganatellenes 
hatását is kifejtheti, 
amit József már né-
hány beteg esetében 

bizonyí�tott is. Kér-
désünkre, miszerint 
valóban felfedezték a 
rák ellenszerét, de a 
gyógyszeripar ezt nem 
kí�vánja nyilvánosság-
ra hozni, a következő-
képpen válaszolt. –Va-
lóban hallottam én is 
ezekről, de ezek csupán 
találgatások. Jelenleg 
olyan szinten áll az or-
vostudomány, hogyha 
most még nincs is meg 
az ellenszere, biztos 
vagyok benne, hogy a 
közeljövőben meglesz a 
megoldás. Amennyiben 

visszatartják mindezt, 
akkor azt nagyon jól 
csinálják, de erről nem 
igazán szeretnék bő-
vebben nyilatkozni.

Naponta 12-14 órát 
dolgozik. O� riási ener-
giák vannak még ben-
ne, és azon van, hogy 
minél több beteg em-
ber életét tehesse él-
hetőbbé. Szabadide-
jében edz, egy izmos 
testalkatú férfi lett, a 
vékony kisgyerekből. 
Tele van tetoválással, 
imádja a Techno ze-
nét, hobbiszinten bok-

szol is. Tisztában van 
vele, hogy az emberek 
egy része csak a kül-
ső alapján í�télkezik. 
Ha őt meglátják egy 
szórakozóhelyen, sen-
ki nem gondolná róla, 
hogy kutató. Szerinte 
a megismerés hiánya 
hiányzik az emberek-
ből, a sztereotí�piákkal 
ő is gyakran találko-
zott. Ha meglátták őt, 
többen félve mentek 
el mellette, látva, hogy 
cigány, kigyúrt testal-
katú és sárkányok bo-
rí�tják a testét. 

Vallja, hogy kitar-
tással, fegyelemmel és 
tenniakarással bármit 
el lehet érni, amit a 
világon az ember csak 
akar. Az elmúlt évek-
ben közelebb került a 
hithez is. Azt érzi, hogy 
mindene megvan. Nin-
csenek luxusdolgai, 
mint másnak, de anél-
kül is boldog. Azt csi-
nálhat, amit szeret, és 
azt érzi, hogy a jó Isten 
ott áll a háta mögött, 
és mindig segí�ti őt. 

A program a Könyv-
tárellátási Szolgáltató 
Rendszer (KSZR) kere-
tében valósult meg.

Szendi Péter
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