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Lovas hivatalosan védett területei
Lovasi Natura 2000 hálózat és fajgazdagsága

Hosszú múltra tekint 
vissza a magyar természet-
védelem, ugyanakkor hely-
zete látványosan romlik 
az elmúlt bő évtizedben. A 
2010 után az önálló Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium megszűnt és 
beolvadt a mezőgazdasá-
gért felelős tárcába. 

A környezetügy jelen-
leg az agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért is felelős 
minisztérium része, vagyis 
ugyanott döntenek termé-
szetvédelmi kérdésekről, 
ahol a kürtöskalács vagy 
a debreceni páros kolbász 
hungarikummá nyilvání�tásá-
ról. A kormány döntéseinek 
sorozatával az állami termé-
szetvédelem és a nemzeti 
park igazgatóságok helyze-
te és szerepe egyértelműen 
gyengült, érezhető az össz-
társadalmi természetvédel-
mi érdek érvényesülésének 
hiánya. Í�gy az egyéni és gaz-
dasági érdekek kerülnek elő-
térbe. A folyamat egyértelmű 
következménye a természet 
állapotának romlása hazánk-
ban, amelynek nemcsak a 
jövő generációk, hanem a 
ma élő emberek is vesztesei. 
Ugyanakkor Magyarország 
Alaptörvénye szerint a ter-
mészeti erőforrások védel-
me az állam és mindenki 
kötelessége. Ugyanakkor egy 
olyan intézmény, aminek a 
természet és környezetvéde-
lem nem alapfeladata, nem 
képes ezeket a társadalom 
szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű kormányzati fel-
adatokat ellátni.

Lovas is rendelkezik közös-
ségi védelmet igénylő terüle-
tekkel. Ezek a Natura 2000 
területek a lovasi Ö� reghegy 
észak-keleti oldalán kezdőd-
nek és húzódnak Felsőörs 
felé a Malom-völgyben, a 
Királykúti-völgyben. Az Eu-
rópai Unió által létrehozott 
Natura 2000 egy olyan ösz-
szefüggő európai ökológiai 
hálózat, amely a közössé-
gi jelentőségű természetes 
élőhelytí�pusok, vadon élő 
állat- és növényfajok védel-
mén keresztül biztosí�tja a 
biológiai sokféleség megóvá-
sát és hozzájárul kedvező 
természetvédelmi helyzetük 
fenntartásához, illetve hely-
reállí�tásához. A hálózat két 
természetvédelmi irányelv 
alapján, a madárvédelmi 
irányelv és az élőhelyvédelmi 
irányelv alapján kijelö-
lésre kerülő különleges 
természetmegőrzési terüle-
teket foglalja magába.

A lovasi Natura 2000 te-
rületek a Balatonfüredi erdő 
(HUBF20034) kiemelt jelen-
tőségű természetmegőrzési 
területhez tartoznak. Lovas 
246,51 hektár területtel 
érintett, ami a település 7,06 
%-án helyezkedik el. É� lőhelyi 
megnevezése közép-európai 
sziklai bükkösei mészkö-
vön, tölgyes jellegű sziklaer-
dők, tetőerdők és erdei - és 
feketefenyvesek.

Élegyes-karszterdő állo-
mányok a lovasi Atya-hegy, 
a Királykúti-völgy, valamint 

a felsőörsi Kopasz-hegy, 
Malom-völgy térségében 
vannak. A terület sziklás 
karszterdeiben, törmeléklej-
tő-erdeiben a legjellemzőbb 
fafajok a kislevelű hárs, a 
virágos kőris, a barkóca ber-
kenye, a mezei juhar, vala-
mint szálanként a környező 
tölgyesek egyéb fafajai. Több 
ponton a bükk is előfordul. 
Cserjeszintjük fajgazdag, 
jellemző elemei többek kö-
zött a virágos kőris, a húsos 
som, a bibircses kecskerágó, 
a cserszömörce, a mogyo-
rós hólyagfa. A karszterdők 
gyepszintjében a fehér sás 
állandó elem, gyakori védett 
faj a dombi ibolya. Jellem-
ző elemek a tavaszi kan-
kalin, a borzas repkény, a 
széleslevelű salamonpecsét, 
az orvosi salamonpecsét, a 
májusi gyöngyvirág, vala-
mint az odvas és apró keltike. 
Az élőhely jellemző védett 
fajai közül kiemelést érdemel 
a még a fehér sás, a hóvirág 
és a turbánliliom. A felsőörsi 
Kopaszhegyen és lovasi Atya-
hegyen egy bakony-vidéki 
különlegesség, egy bennszü-
lött faj, az Udvary berkenye 
szép populációja él az észak-
ra néző, erdős sziklás lejtő-
kön.

Különösen gazdag a terü-
let bogárfaunája, melynek 
legfontosabbjai a nagy hős-
cincér, a nagy szarvasbogár, 
továbbá a lokális előfordu-
lású kék pattanóbogár és 
skarlátbogár. Mellettük az 
erdőterületek tipikus védett 
fajai még a gyászcincér és a 

kis szarvasbogár. A védett 
futóbogarak közül a nagyobb 
völgyek számos futrinka fajta 
élőhelyei. A bogárfaunához 
hasonlóan gazdag a terület 
lepkefaunája is.

A terület kiterjedése, élő-
helyi változatossága, jelentős 
mértékű erdőborí�tottsága 
változatos madárvilágnak 
teremt megtelepedési lehe-
tőséget – mind táplálkozás, 
mind fészkelés vonatkozásá-
ban. Az állandó és lokálisan 
költő fajok közül kiemelendő 
a fekete harkály és közép fa-
kopáncs, valamint a cserjé-
sek területén elterjedt, tövis-
szúró gébics. Jelölő emlősfaj a 
hegyesorrú és pisze denevér.

Lovas és a környező telepü-
lések önkormányzatának és 
a lakosságnak is kiemelt fel-
adata és felelőssége a védett 
területek és élőhelyek fenn-
tartásában való közreműkö-
dés. Veszélyt jelentő ténye-
zők: az illegális beépí�tések, 
az Ö� reghegy további beépí�-
tése és terhelése, crossmotor 
és quad használata, illegális 
szemétlerakás, a kijelölt tú-
raútvonalak elhagyása, az er-
dőhöz méltatlan viselkedés 
és egyéb zajszennyezés. Szi-
gorú rendeletek megszületé-
se, betartatása, az önös érde-
kek visszaszorí�tása, a védett 
területek és környezetük el-
lenőrzése, ami biztosí�thatja 
az erdő kifosztását és ott élő 
élőlények nyugalmát és élet-
feltételeit.

Forrás:
www.bfnp.hu www.mme.hu

Csomai Lóránt
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Ismét engedélyezett
a tűzrakás

Május 30-tól az ország 
teljes területén engedé-
lyezett a tűzrakás, de ter-
mészetesen csakis a sza-
bályok, előírások betar-
tása mellett. A Nébih ez-
úton is felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy legyenek 
fokozottan körültekintőek, 
Magyarországon ugyanis 
az erdőtüzek 99 százalékát 
emberi mulasztás okozza.

A tűzgyújtási tilalom 
visszavonása után is érvé-
nyes, hogy erdőterületen 
csak a kijelölt és kiépített 
tűzrakó helyen szabad 
tüzet rakni, szélcsendes 
időszakban, úgy, hogy az 
a környezetre veszélyt ne 
jelentsen. A tüzet nem 
szabad felügyelet nélkül 
hagyni, távozás után pedig 
gondoskodni kell annak 
biztonságos eloltásáról. A 

tűz őrzéséről és annak el-
oltásáról a tűzvédelmi sza-
bályok betartásáról a tűz 
gyújtója minden esetben 
köteles gondoskodni.

Továbbra is fokozott fi-
gyelemmel kell eljárni az 
erdőn kívüli, illetve a la-
kott területeken is, mert a 
felügyelet nélkül hagyott 
tűz könnyen tovább ter-
jedhet és életveszéllyel 
vagy súlyos kárral fenyege-
tő tűzeset forrása lehet. A 
tűzgyújtási szabályokról a 
www.erdotuz.hu és a www.
katasztrofavedelem.hu 
honlapon tájékozódhatnak 
az érdeklődők. Csupán egy 
másodpercnyi odafigye-
léssel több hetes tűzoltást 
és évtizedes helyreállítást 
előzhetünk meg.

Szendi Péter

HIRDETMÉNY
Lovas Község Önkormányzata a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal VE/53/711/2020. ügyiratszámú törvé-
nyességi felhívása alapján felülvizsgálja a település-
kép védelméről alkotott 10/2017. (XII. 29.) önkormány-
zati rendeletet. 

A partnerek tájékoztatása az elkészült rendelet-ter-
vezetről a www.lovas.hu oldalon, a községháza hirdető 
tábláján és az önkormányzat egyéb közterületi hirdető 
felületein közzétett hirdetmény útján történik. 

A rendelet tervezettel kapcsolatos észrevételek Lo-
vas Község polgármesterének címezve 2020. július 2-ig 
kizárólag elektronikus levélben, az onkormanyzat@lo-
vas.hu e-mail címre küldhetők meg.

Ferenczy Gáborné
polgármester

Az egy nyomon haladó
járművekkel is óvatosan

közlekedjen!
Kérjük, fogadják meg és tartsák be a Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság baleset-megelőzési tanácsait!
A Balatonfüredi Városi Balesetmegelőzési Bizottság 

kimutatása alapján a 2020. év első öt hónapjában a rend-
őrkapitányság illetékességi területén a balesetet okozók 
többsége a közúti forgalomban résztvevő kerékpárosok, 
illetve motorkerékpárosok voltak. 

Az egy nyomon haladó járművekkel történő balesetek 
megelőzése érdekében az alábbiakban felsorolt néhány 
alapvető szabályt, illetve tanácsot fontos figyelembe ven-
ni, illetve betartani:

–  Kerékpárral csak az vehet részt a közúti forgalom-
ban, aki biztonságos közlekedésre alkalmas állapot-
ban van.

–  Biciklivel közlekedni csak az erre kijelölt helyen, 
ennek hiányában az útpadkán vagy az úttest jobb 
széléhez húzódva, egy sorban szabad.

–  Kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között csak akkor lehet közlekedni, ha az megfelelő-
en ki van világí�tva. 

–  Lakott területen kí�vül éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között a kerékpárosnak fényvisszaverő 
mellényt kell viselnie!

–  Kizárólag kifogástalan műszaki állapotú, és bizton-
ságtechnikailag is megfelelő motorkerékpárral köz-
lekedjen!

–  A közúti közlekedési szabályokat és a sebességha-
tárokat tartsa be! Fokozottan figyeljen előzésnél, 
kanyarodásnál!

–  Mindig az út-, időjárási és látási viszonyoknak meg-
felelően, fokozott figyelemmel közlekedjen!

–  Soha ne feledje a bukósisakot és a megfelelő védő-
felszereléseket használni, melyek nagymértékben 
csökkentik a motorosok fej-, gerinc-, és végtagsérü-
lésének kockázatát! 

Balesetmentes közlekedést kí�ván a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság!
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Színvonalas őszi programok
várhatók Lovason

Magócsi Andrea könyvtá-
rosnak, teleházvezetőnek, 
rendezvényszervezőnek 
március közepétől jelentő-
sen megváltozott az élete. A 
családi teendők mellet on-
line dolgozott. 

– Neves előadókat sikerült 
meghívni a Lovasi Estékre. 
Amit én személy szerint na-
gyon bánok, hogy Bagdy Emő-
ke előadása elmaradt a jár-
vány miatt. Hogyan értékeled 
az előadássorozatot? 

– A Lovasi Ésték programso-
rozat idei összeállí�tása is – ha-
sonlóan a korábbi évekhez – 
nagyon érdekes és változatos 
volt. Sikerült néhány „sztár” 
előadót is meghí�vni, de a ve-
szélyhelyzet miatt sajnos pont 
a legismertebb előadók prog-
ramja maradt el. É� n is nagyon 
sajnálom, hogy Bagdy Émőke 
és Mustó Péter SJ előadása elr-
maradt. Mindkettőjükre nagy 
volt az előzetes érdeklődés.

– Mint családanya, feleség, 
könyvtáros és teleházvezető, 
neked is átértékelődött az éle-
ted március közepétől. Hogyan 
élted ezt meg? Mivel telt az el-
múlt három hónapod?

– Ígaz, hogy a könyvtár zár-

va volt és rendezvények sem 
voltak ebben az időszakban, 
de azért a munkámat folytat-
tam. Többek között maszko-
kat borí�tékoltam és segí�tettem 
kihordani a lakosoknak, illetve 
Lovasi Hí�rek kézbesí�tésében 
is részt vettem, és természe-
tesen „home office”- ban is to-
vább folytattam adminisztra-
tí�v munkáimat. Folyamatosan 
töltöttem fel a hivatalos közle-
ményeket, rendeleteket, köz-
érdekű információkat, egyéb 
dokumentumokat (közel szá-
zas nagyságrendben) Lovas 
község honlapjára, elkészí�-
tettem a könyvtárhasználati, 
Digitális Jólét Pont, Közösségi 
Szí�ntér használati szabályza-
tokat, az éves programtervet, 
a Magyar Falu Programban a 
Közösségi Szí�ntér (Faluház) 
felújí�tás pályázatnak a mellék-
leteit. Mindezek mellett anya-
ként sokkal több plusz felada-
tom lett a családban a veszély-
helyzet ideje alatt. Egyik pilla-
natról a másikra kellett átállni 
a digitális oktatásra, ami nem 
ment zökkenőmentesen. Ger-
gő fiamnak sokat kellett segí�-
teni, napi szinten ellenőrizni 
és elküldeni a tanárnéninek 
a feladatokat és a hibákat ja-

ví�tani. Gergő tanárnénije is 
gyakran hozzám fordult segí�t-
ségért és más szülők is hí�vtak 
a „Tanterem” program hasz-
nálatával kapcsolatban, ho-
gyan lehet megoldani egy-egy 
feladat letöltését, mentését, 
visszaküldését. Lili kislányom 
óvodás, neki is rendszeresen 
küldték a feladatokat, amit át 
kellett vele venni. A taní�tási 
feladatok egy része otthon a 
szülőre hárult a veszélyhely-
zetben, amit normális helyzet-
ben a pedagógusok az iskolá-
ban és az óvodában oldottak 
meg a gyerekekkel. A nagyob-
bik fiam májusban érettségim-
zett, ennek lebonyolí�tása is 
sokáig kérdéses volt, és a ví� -
rus helyzet miatt a felkészülés 
sokkal nagyobb kihí�vást jelen-
tet. Mindezek mellett a férjem 
idős szüleinek is sokkal többet 
kellett segí�teni, mert ők a ko-
ruknál és egészségi állapo -
tuknál fogva a veszélyeztettet 
korcsoportba tartoztak. 

– Sajnos a nagyon népsze-
rű Lovasi Napok elmaradnak, 
mint rendezvényszervező ez 
hogyan hatott rád? Előrelátha-
tólag a könyvtár mikor nyit ki?

- Nagyon sajnálom, hogy el-
marad a Lovasi Napok. Tavaly, 

amikor átvettem a könyvtá-
rat és a művelődésszervezői 
feladatokat, már nagyrészt 
összeállt a Lovasi Napok 
programja, én már csak kisebb 
szervezési feladatokban és 
a lebonyolí�tásban vettem 
részt. Ezért az év elején nagy 
lelkesedéssel vágtam bele az 
idei rendezvény összeállí�tá-
sába, a képviselő urakból álló 
bizottság segí�tségével, terve-
inket azonban keresztül húzta 
a járványhelyzet. Szerintem 
hangulatos, érdekes, újdonl-
ságokat is tartalmazó progk-
ramot sikerült összeállí�tani. 
Remélem, hogy jövőre nem 
lesz ilyen rendkí�vüli helyzet és 
újra szí�nvonalas rendezvényt 
tudunk összeállí�tani a Lovasi 
Napokra. A könyvtár június 
-15től nyitva tart, elkezdtem 
szervezni a könyvtári prog-
ramokat is. A jogszabályi elő-
í�rásoknak megfelelően külön 
kellett választani a könyvtár 
és a közösségi szí�nterek nyitva 
tartását, emiatt megváltozott 
nyitvatartási időben várom az 
olvasókat és minden kedves 
érdeklődőt.

– Mik a jövőbeni terveid? 
Gondolok itt az őszi progra-
mokra is.

– Sokat hallani arról, hogy 
őszre jön a ví�rus második hul-
láma, de bí�zom benne, hogy ez 
nem fog bekövetkezni. Remé-
lem, hogy a betervezett Szü-
reti Fesztivált, a Márton -napi 
Vigasságot, a Szépkorúak Köi-
szöntését, illetve a gyerekek -
nek szánt Mikulás Ü� nnepséget 
és a Betlehemes programot 
meg tudom szervezni és le 
tudjuk bonyolí�tani. Szerintem 
mindannyian vágyunk arra, 
hogy egy kicsit ki tudjunk kap-
csolódni, és újra együtt tud-
junk ünnepelni!

Szendi Péter
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„Önök most megásták Magyarország sírját,
de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak,

amelyek most, itt megásták Magyarország sírját.”

únius 4-én, délután fél 
5-kor megszólaltak szerte 
Magyarországon, határon 
innen és túl a templomok 
harangjai, hogy emlékez-
zünk az Összetartozás 
Napján, Trianon 100. év-
fordulója alkalmából.  Az 
Alsóörsi-Lovasi Reformá-
tus Társegyházközség az 
alsóörsi református temp-
lomban méltó módon em-
lékezett meg Trianonról.

Emlékezzen ez a magyar 
nemzet arra az igazságta-
lanságra, amelyet 1920. 
június 4-én a trianoni béke-
diktátum aláí�rásával ratifi-
káltak az akkori győztes és 
elnyomó hatalmak. Ezzel a 
döntésükkel félreérthetetle-
nül kifejezték azt a szándé-
kukat, hogy Magyarorszá-
got szeretnék a történelem 
süllyesztőjébe taszí�tani, 
ellehetetlení�teni és a jövő-
jét megpecsételni – kezdte 
beszédében Nagytiszteletű 
Dr. Kálmán Csaba lelkész az 
alsóörsi református temp-
lomban. 

- Az elnyomó hatalmassá-
gok mindent megtettek és 
megengedtek a koncon élős-
ködőknek azért, hogy ez a 
tervük valóra váljon. Egyet-
len egy dologgal viszont nem 
számoltak. Ennek a lenézett, 
eltiport és pusztulásra kisze-

melt népnek van egy olyan 
lelki adottsága, tálentuma, 
isteni ajándéka, amely már 
sokszor megmentette zivata-
ros történelme folyamán és 
ez az élő Istennek kiválasztó 
és megtartó kegyelmébe ve-
tett hite. Ez az a hit, amely 
megőrzött bennünket, amely 
újra meg újra felépített ben-
nünket a legnehezebb és 
legveszélyesebb időkben is. 
Gondoljunk a tatárjárás után 
a második honalapításra, a 
török megszállás 150 évére, 
a Trianon utáni újjászületés-
re. Igazzá lett tehát Apponyi 
Albert grófnak az a prófétai, 
sokak számára híressé, egye-
seknek hírhedté vált monda-
ta, amelyet a békediktátum 
aláírása után mondott el idé-
zem: „Önök most megásták 
Magyarország sírját, de Ma-
gyarország ott lesz a temeté-
sén mindazon országoknak, 
amelyek most, itt megásták 
Magyarország sírját.” Sokan 
tévesen azt gondolják erről 
a mondatról, hogy ez egy 
fajta nacionalizmusra épülő 
kinyilatkoztatás, amely egy 
elitélendő eszmére épül fel. 
De ez nem igaz! Apponyi jól 
ismerte a Bibliát és abból 
merítve vette a bátorságot 
arra, hogy ezzel a monda-
tával kifejezze a meggyőző-
dését és hitvallását az isteni 
örök igazságban bízva és 

arra építve. Erről az igaz-
ságról szól a felolvasott 90. 
zsoltárunk is, amelynek válo-
gatott verseire támaszkodva 
szeretnék e megemlékezésen 
arról beszélni röviden, hogy 
mit is jelent az Isten hűsége, 
történelmet formáló hatalma 
és végül miben bízhatunk mi, 
akik hitünk szerint őhozzá 
tartozónak valljuk magunkat 
– folytatta tovább beszédét 
Kálmán Csaba. 

Főtisztelendő Berkes Pé-
ter plébános a hét fohász 
közül a másodikat hozta fel 
példaként, a szabadulásért. 
- Mielőtt elimádkoznánk az 
Úr imáját, emlékezzünk meg 
arról, hogy a mi legszentebb 
imádságunk, a „Mi Atyánk” 
összesen hét kérést fogalmaz 
meg. E hét kérés közül a má-

sodik fohász így szól: „Jöjjön 
el a Te országod!”. Majd hang-
súlyozta, hogy Isten országa 
igazságosság, öröm és béke 
a Szentlélekben. A legfájóbb 
emberi tapasztalat nem más, 
mint elszenvedni az igazság-
talanságot és együtt élni az-
zal. Erre csak az képes, aki 
a hitéből erőt merí�tve felül-
emelkedik a sérelmeken, és 
az igaz bí�ró, Krisztus kezébe 
helyezi ügyét. Mi is ezt tesz-
szük a mai napon: a törté-
nelemben vándorló egyház-
ként és a történelem vihara-
iban megedzett nemzetként 

az Ü� r Krisztusnak ajánljuk 
magunkat, magyarságun-
kat, és nem fáradunk bele a 
fohászba: Ísten, áldd meg a 
magyart! - A Nemzeti Össze-
tartozás Napján a jelenlévők, 
mint egy területében feldara-
bolt, identitásában azonban 
hűséges, ép haza örökösei 
szívből könyörgünk ezekkel 
a szavakkal: „Jöjjön el a Te 
országod!” Nem felejthetjük 
el, hogy a keresztény ember 
sohasem a bosszúra, hanem 
kizárólag az igazságra törek-
szik. A végső igazság Krisz-
tus Királyságában és az ő 
országának alkotmányában 
található meg, ahol: „Isten 
minden mindenben.” Az Ő or-
szágának evilági megvalósu-
lásáért könyörgünk a mai na-
pon, amikor imádságainkba 

foglaljuk nemzettársainkat – 
folytatta tovább gondolatait 
Berkes Péter. 

Hebling Zsolt Alsóörs 
polgármestere, az Alsóörsi-
Lovas Református Társegy-
házközség gondnoka külön 
köszöntötte a málnási és 
kalászi testvértelepülés pol-
gármestereit, az ott élőket, 
akik a technika segí�tségével 
nemcsak lélekben tudtak 
részt venni a megemlékező 
istentiszteleten. Beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy a 
100 évvel ezelőtt történt 
esemény nemzeti tragédia, 
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örök seb a haza lelkén. Tria-
non felejthetetlen elődeink-
ben, s magunkban hordo-
zott, nyomasztó, feldolgoz-
hatatlan igazságtalanság. 
– A múlton mindmáig átsüt 
a fájó, a jövőhöz nélkülözhe-
tetlen a múlt, annak emléke-
zete, becsülete, mindannak, 
amit eleink ránk hagytak. Az 
ezer éven át nagy nevet kiví-
vott, megalapozott nemzetet 
a döntés nyomán ott hevert 
megtépázva, csonkán, szét-
szakítva honfitársakat, csa-
ládtagokat egymástól. Pedig 
nagy volt hajdan a magyar, 
könnyes szemmel emleget-
jük a nagy történelmi idővo-

nulatot. Árpád, Szent István, 
tatárjárás, Mátyás király, 
Mohács, Szabadságharc, Vi-
lágháború és Trianon. De az-

óta is tudjuk, hogy él a ma-
gyarok Istene!

Ezután online kapcsolták 
Balla Barna Málnás község 

lelkipásztorát, Szotyori Anr-
géla polgármestert, Kovács 
Attilát a málnási Tőkés József 
A� ltalános Ískola igazgatóját, 
majd Kibédi Szabolcs Wass 
Albert: Ü� zenet haza cí�mű 
versét mondta el. Balázs 
János és Gyepes Lajos Kalász 
község polgármestere és al-
polgármestere a technika 
segí�tségével szintén jelen 
voltak az istentiszteleten. A 
majd kétórás istentisztelet a 
Szózat és a Székely Himnusz-
szal zárult. Ezzel méltókép-
pen megemlékezve Trianon 
100. évfordulójáról. 

Szendi Péter

Az ember művészettel védekezik a járvány ellen
 – minden a kortárs képzőművészet körül forog Lovason

A községben újra nyitja kapuit a 
Resident Art Garten. Az augusztusi 
három hetes programsorozat ismét 
izgalmas kalandokat ígér a képzőmű-
vészet iránt nyitott látogatók számára. 
Az előkészületekről kérdeztük a két 
szervezőt, Schneller Jánost és Bánki 
Ákost.

Schneller János szerint a kortárs művé-
szeti bázis definí�ció felel meg legjobban 
elképzeléseiknek. Galéria és kerthelyiség 
egyben, mely lehetővé teszi számukra, 
hogy mindazokat a programokat meg 
tudják valósí�tani, melyet nyárra, a Bala-

ton északi partjára a kortárs képzőmű-
vészet népszerűsí�tése érdekében meg-
álmodtak. - A tavalyi volt a nulladik év, 
amibe kalandvágyból és kísérletképpen 
vágtunk bele. A programsorozatnak na-
gyon jó visszhangja lett a helyi lakosok, a 
nyaralók és az érdeklődők körében is. Ta-
lálkozási pont lett, nemcsak a művészek, 
hanem a helyiek körében is. A bázisnak ezt 
a családias hangulatát, személyes jellegét 
idén is szeretnénk megőrizni – veszi át a 
szót Bánki A� kos. 

A két fiatalember szerint Lovas ideá-
lis helyszí�n kulturális szempontból, hi-
szen közel van Balatonfüredhez, ahol a 
Vaszary Villa év közben is számos kép-
zőművészeti eseménynek ad helyszí�nt, 
és könnyen megközelí�thető Veszprém 
felől is, ahol szintén pezsgő a képzőmű-
vészeti élet. Számí�tanak azokra az ér-
deklődőkre, akiket az emlí�tett két város 
művészeti programjai megszólí�tanak. A 
járványhelyzet nagyban befolyásolta az 
előkészületi munkálatokat, de lelkese-
désüket a ví�rus sem tudta megállí�tani. 
Naprakészen és folyamatosan ötleteltek, 
hogyan tudják a legszorosabb szabályok 
mellett is megvalósí�tani a terveiket. Az 
ember művészettel védekezik. Ez az idei 
szlogenük is. - Ehhez hozzá kell tenni, 
hogy napi száz fő látogatóra számítunk, és 
ez a szám délután három és este tíz között 
várható. Megszervezzük, hogy az emberek 
a kiállítótérben és a kerthelyiségben biz-
tonságban érezzék magukat. Szeretnénk 
több csopaki és paloznaki kiállí�tóhelyet is 

bevonni és Lovason is több helyszínen jelen 
lenni. A kiállítások mellett pedig naponta 
két-három más programlehetőséget is 
szeretnénk felkínálni az ide látogatóknak, 
tárlatvezetések, beszélgetések, kertmozi 
és koncertek formájában. Mivel a Balaton 
partjára sok gyermekes család érkezik, 
ezért rájuk gondolva idén napközis 
tábort is szervezünk, ahol különböző 
képzőművészeti technikákkal ismerked-
het az ifjú korosztály - folytatja tovább 
Schneller János. 

Az idei évben is minden a kortárs 
képzőművészet körül forog. A központi 
kiállí�tásra és vásárra idén is közel száz 
művésztől válogatnak képeket. Ézenkí�vül 
ismert alkotók munkáiból szerveznek 
tárlatokat Csopakra és Paloznakra. Fehér 
László festőművész Balaton tematikájú 
festményeiből Paloznakon nyí�lik kiállí�-
tás. A magyar kortárs művészeket rang-
soroló összes toplistán szereplő Szöllősi 
Géza fantasztikus bogárszobrait pedig a 
csopaki Zámbó Műterem és Galériában 
állí�tják ki. 

Szendi Péter 
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Kedves Ballagó Diákok!
Az élet gyakran átí�rja a for-

gatókönyvet. Ma rendkí�vüli 
körülmények között jöttünk 
össze, hogy átéljük a pillana-
tot, mikor 13-an búcsúznak 
az Éndrődi Sándor Reformá-
tus A� ltalános Ískola és Kézi-
labda Utánpótlásközponttól. 
Ütatok következő állomása 
már ki van jelölve, de mielőtt 
egy új szintre léptek, méltón 
le kell zárnunk az itt eltöltött 
nyolc évet, mely í�gy lesz ke-
rek és egész. Most, ha lehet 
még fontosabb ez nekünk, 
mint más években, mert a bú-
csúzásra mindössze ez az egy 
órácska jutott. É� s ezért is há-
lásak lehetünk. Nem tudtunk 
hetekig közösen hangolódni 
rá, mint ahogy ez normálisan 
szokott történni, de úgy gon-
dolom, a körülmények miatt 
mégis mély nyomot hagy 
majd bennünk.

8 évvel ezelőtt kissé meg-
szeppenve, tele gyermeki 
kí�váncsisággal léptetek be 
az első osztályba. Ma már 
bizonyára csak halványan 
emlékeztek Csilla néni ked-
ves, segí�tő szavaira, az első 
szárnypróbálgatásaitokra. 
Aztán követték egymást az 
események, közös élmények, 
sikerek, kudarcok, veszeke-
dések, kibékülések. Közben 
szinte észrevétlenül egy egy-
másra figyelő közösséggé 
váltatok. Ébben sokat segí�tett 
nektek felsős osztályfőnökö-
tök, Zsuzsa néni. Hét éven át 
sóvárogva vártátok, hogy ti 
állhassatok majd itt, ti legye-
tek az ünnepeltek. É� s végre 
elérkezett az idő. Ítt álltok 
örömmel, bánattal, várako-
zással teli szí�vvel. Mert men-
netek kell. Ez az élet rendje. 
A jövőbe indultok, de sose fe-
ledjétek, honnan jöttetek. Ne 
felejtsétek a szülői házat, a 
barátságokat, az iskolát és Al-
sóörsöt. Szeretnénk, ha néha 
majd benéznétek hozzánk, 
hogy követhessük életetek 
alakulását.

Búcsúzóul elmondok nek-
tek egy történetet. Jó lenne, 
ha mondanivalója haszno-
tokra válna.              Egy este 
egy lovascsapat lefekvéshez 
készülődött, amikor hirte-

len vakí�tó fény jelent meg 
az égen. Tudták, ez csak egy 
mennyei lény lehet. Bizto-
sak voltak benne, hogy kü-
lönleges égi üzenetet fognak 
kapni. Hamarosan megszó-
lalt egy hang és azt mondta: 

Gyűjtsetek össze annyi kavi-
csot, amennyit csak bí�rtok! 
Tegyétek a nyeregtáskátok-
ba!  Reggel menjetek tovább 
utatokon és holnap este 
majd egyszerre fogtok örül-
ni és bánkódni. A lovasok 
csalódottan néztek egymás-
ra, miután eltűnt a jelenés. 
Arra számí�tottak, hogy tit-
kok tárulnak fel majd előt-
tük, melyek révén gazdag-
ságot, egészséget vagy célt 
adhatnak a világnak. Ehe-
lyett egy értelmetlennek 
tűnő munkát bí�zott rájuk a 
hang. Elégedetlenül morgo-
lódtak, de a káprázatos je-
lenség olyan nagy hatással 
volt rájuk, hogy lehajoltak 
néhány kavicsért és bedug-
ták a nyeregtáskájukba. Egy 
napi lovaglás után ismét tá-
bort vertek. Ahogy benyúl-
tak a nyeregtáskáikba, fel-

fedezték, hogy valamennyi 
felszedett kavics drágakővé 
változott. Nagyon örültek a 
drágaköveknek és bánkód-
tak, hogy nem gyűjtöttek 
több kavicsot.

A mögöttetek álló 8 évben 

az iskola volt a ti kavicsbá-
nyátok, tanáraitok segí�tsé-
gével gyűjtöttétek a sokféle 
kavicsot. Ti pedig – valljuk 
be – váltakozó hozzáállással 
bányászgattatok. Hol ellen-
álltatok a munkának, hol lel-
kesedéssel végeztétek. Néha 
egymás kezét is lefogtátok 
mondván: csak nem akarod 
azt a kis vacak követ fel-
szedni? Pedig a tudást csak 
ezekből az apró kövekből, a 
tanórai munkából, a házi fel-
adatokból, a kötelező és nem 
kötelező olvasmányokból, 
múltunk, jelenünk és kultú-
ránk megismeréséből lehet 
felépí�teni. Ézek a kövek egyre 
nagyobbak, nehezebbek lesz-
nek, de ti is egyre erősebbek 
lesztek. Szorgalommal és ki-
tartással begyűjthetitek őket. 
Aki ezt nem teszi meg, bánni 
fogja később, mint a törté-

netben szereplő lovasok. É� s 
ha majd elég követek gyűlik 
össze, épí�tkezzetek belőle. 
É� pí�tsen ki utat, ki házat, ki 
tudományt vagy kultúrát  
-  és mindenki ezt a magyar 
Hazát. Sose feledkezzetek 
meg az alsóörsi permi vörös 
kövekről. Ézekre és ezekből 
mindig bátran épí�tkezhet-
tek. Kí�vánom, hogy legszebb 
álmaitok megvalósuljanak. 
Váljatok boldog, egészséges 
felnőttekké.

Kedves Ü� nneplők! 
Az Émberi Érőforrások 

Minisztériuma 40 éves pe-
dagógus pályafutásának le-
zárásaként Szolgálati É� rdem-
érem elismerésben részesí�ti 
Trositsné Mohai Mária bioló-
gia-technika szakos tanárnőt. 
Gratulálunk az elismeréshez!

Kedves Marika néni! Ked-
ves Marci!

A hűség példaképe voltál. 
Egy röpke év kivételével Al-
sóörsöt, az alsóörsi iskolát 
szolgáltad. A taní�tás mellett 
sokféle feladattal bí�ztunk 
meg az évek során. Voltál 
osztályfőnök, ifjúságvédelmi, 
munkavédelmi és tankönyv 
felelős. Mindegyik területen 
szorgalmas, lelkiismeretes 
munkát végeztél. Régóta 
vártad már a nyugdí�jba vo-
nulásodat. Hát most eljött. 
Ezermester lévén bizonyára 
nem fogsz unatkozni. Gon-
doskodik erről 3 kis unokád 
is. Boldog nyugdí�jas éveket. 
Ísten veled Marci!

Mészáros Károly 
iskolaigazgató
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Bebocsájtást nyert a Szentatya
- Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét mutatták

be  a Paloznaki templomban
A pünkösdi szentmisén, 

ünnepélyes keretek kö-
zött mutatta be a hívek 
számára vitéz Ajtós József 
László címzetes prépost, 
kerületi esperes, plébá-
nos Szent II. János Pál 
pápa vérereklyéjét. Az 
országban most három 
helyre érkezett szent vér-
ereklye, Dorogra és Ber-
hidán kívül Paloznakra.

– Annak idején, 2017-
ben, hallottam róla, hogy 
Stanislaw Dziwis bíboros, 
nyugalmazott krakkói ér-
sektől lehet kérelmezni 
Szent II. János Pál pápa 
ereklyét. Ez bátorított fel 
bennünket, Beke Zsolt he-
lyettes esperest, többek kö-
zött Berhida és Küngös plé-
bánosát arra, hogy a Kün-
gösi Szent Kinga Egyesület 
elnökének, Takács Zoltán 
segítsége által, levél útján 
megkeressük Dziwisz bíbo-
rost. Nagy tisztelettel meg-
kértük, ha lehetséges, szí-
veskedjék elküldeni nekünk, 
Szent II. János Pál pápa vér-
ereklyét. A bíborosról tudni 
kell, hogy fiatal pap korától 
kezdve Krakkóban, a Szent-
atya mellett dolgozott, 
mint személyi titkár, aki 
ráadásul elkísérte az utolsó 
konklávéra is, azaz amikor 
megválasztották Karol Józef 
Wojtyła bíborost, krakkói 
érseket, pápának – elevení�-
ti fel az előzményeket Ajtós 
József prépost. Sajnos a ko-
ronaví�rus járvány mindent 
felülí�rt, hiszen korábban 
várták az ereklyét, de talán 
a jó Ísten akarta í�gy, hogy 
pünkösd előtt érkezzen 
meg, ez a csodálatos relik-
via. 

Az ereklye felső részén 
látható a kereszt pásztor-
bot alakzat, mely ugyebár 

a jó pásztor szimbóluma a 
keresztény egyházakban 
és ezt csak a pápák hord-
hatják. Alul látható Szent 
ÍÍ. János Pál pápa cí�mere, 
melyre rá van erősí�tve egy 
kapszula, és ebben talál-

ható a Szentatya vére. Leg-
alul pedig a jelmondatát 
olvashatjuk el: Totus Tuus, 
mely a Szűz Mária iránti 
tiszteletére és szeretetére 
utal, miszerint: „Égészen a 
Tiéd!”.  Az ereklyetartóval 

együtt jött a szárnyas ol-
tár, amely ábrázolja Szent 
II. János Pál pápa életének 
legfontosabb eseményeit 
is, amelyek végig kí�sérték a 
hosszú és szép életét. Töb-
bek között megtalálható a 
merényletről egy kép, ami-
kor 1981. május 13-án a 
vatikáni Szent Péter téren, 
a kurd Mehmet Ali Ağca 
fegyverrel megsebesí�tette 
a pápát. Szent II. János Pál 
pápa négy golyót kapott és 
súlyos vérveszteséget szen-
vedett. Amikor felépült, az 
első útja Fatimába veze-
tett, amely zarándokhelye 
a katolikus keresztény hí�-
vők számára. Magával vit-
te ajándékként a Szűzanya 
számára azt a golyót, amit 
kioperáltak a Szentatya 
testéből. Ézt a golyót beépí�-
tették a Szűzanya koroná-
jába. 

A paloznaki hí�vek nagy 
örömmel, ugyanakkor meg-
hatódottan értesültek a 
pünkösdi szentmisén, ami-
kor Ajtós József prépost be-
mutatta nekik a szent erek-
lyét. Nehéz szavakba önte-
ni, hogy mindez egy keresz-
tény ember számára mit 
jelent. – Amikor bevittem 
a templomba a relikviát, 
kopogtam, mondván, hogy 
bebocsájtást kíván a Szent-
atya a mi közösségünkbe. 
Az emberek meghatódtak, 
néhányan elérzékenyültek 
és egy csodálatos földön-
túli boldogság lett úrrá az 
ezredéves templomunkban. 
Amikor felemeltem a szent 
ereklyét, mindenki letérdelt, 
keresztet vetett és imádkoz-
tuk a Szent II. János Pál tisz-
teletére írt litániát – zárta 
szavait Ajtós József pré-
post. 

Szendi Péter
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Hasznos tanácsok a szőlőskertekben
– egyelőre jó termés várható

Csiszár Péter hegybíró 
elmondta, hogy a korona-
vírus járvány, ha kismér-
tékben is, de érintette a 
szőlősgazdákat. Ameny-
nyiben az időjárás ked-
vezően alakul nyáron, jó 
termés várható. Persze, 
ehhez érdemes megfo-
gadni a szakember taná-
csait.

– A vírus természetesen 
a szőlőtermesztésre nem 
volt hatással. Ugyanakkor 
többen panaszkodtak az 
alkalmazottak hiányában. 
Az alkalmi munkavállalók 
nagyon féltek a vírustól, 
így márciusban és április-
ban többen nem dolgoztak. 
Azért ez annak is köszönhe-
tő, hogy zömében idősebb 
emberekről beszélünk, akik 
féltették az egészségüket. 
Sajnos azt kell, hogy mond-
jam, hogy a fiatalok nem 
szívesen dolgoznak a szőlő-
ben – kezdi Csiszár Péter, 
aki azt is elmondta, hogy a 
multi cégek nem rendeltek 
borokat a kis borászatok-
tól, ezzel pedig majdhogy-
nem ellehetetlení�tik őket. 
Ez egy újabb tendencia, 
mely remélhetőleg nem 
sokáig tart. Csiszár Péter 
bí�zik abban, hogy a belföldi 
turizmus kedvezően alakul 
a Balatonnál, í�gy több bo-
rászat, - akik tavasszal nem 
jutottak elég bevételhez – 
kárpótolni tudják magukat 
ezzel. 

Beszélgetésünk idején 
a szőlők éppen virágzás-
ban vannak, amely egy na-
gyon érzékeny stádium, ha 
úgy vesszük, gyakorlatilag 
ilyenkor dől el minden. Égy 
erősen aszályos időszak van 

mögöttünk, í�gy a növényvé-
delemre nagyon oda kell fi-
gyelnünk. Most hirtelen jött 
egy nagyobb mennyiségű 
csapadék, amelynek követ-
keztében robbanásszerűen 
jelennek meg a gombabe-
tegségek. A peronoszpóra, 
a lisztharmat hamarosan 
feltűnik a szőlőben, ezekre 
nagyon oda kell figyelni. 
Nem szabad megvárni 
a két hetes forduló időt, 
hanem amikor lehetséges 

az esőzések után újra kell 
permetezni, megóvva ezzel 
a szőlőt. - Nem szabad csak 
kontaktszerrel permetezni, 
hanem felszívódó szereket is 
kell használni, főleg liszthar-
mat ellen, mert ez a párás, 
meleg idő kiválóan alkalmas 
arra, hogy ezek a gombabe-
tegségek megjelenjenek. A 
zöldmunkát folyamatosan 
végezni kell. Gondolok itt 
elsősorban a hajtásváloga-
tásra. A felesleges hajtáso-

kat mindenképpen tördeljék 
ki a tőkékről, mert szellősé 
kell tenni a lombot – folytat-
ja tovább Csiszár Péter, aki 
elmondta, hogy a jelenlegi 
állás szerint egy jó közepes 
termésre számí�thatunk, a 
minőségre nyilván még jó-
solni nem lehet, de ehhez 
az kell, hogy megfelelő idő-
járás legyen. Az esőzések és 
a napsütések száma harmó-
niában legyenek egymással. 

Szendi Péter
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A könyvtár és a közösségi színtér nyitvatartása
Könyvtár nyitvatartás:
Hétfő: 15:00-18:00
Szerda: 15:00-18:00

Közösségi színtér nyitvatartás:
Kedd: 15:00-19:00
Szerda: 11:00-15:00
Szombat: 8:00-12:00

Új könyvek a könyvtárban
Felnőtt könyvek:

Susan Wiggs: Szövevénye múlt

David Nicholls: Mi: szerelmes regény

Lucy Dillon: A fénysugár

Tomor Anita: Irány Hollywood!

Nguyen Ngoc: Csukott szemmel 
nyiss ablakot

Ayelet Waldman: A budapesti nyakék

Karin Slaughter: Apja lánya

Jorge Zepeda: A fekete trikó

Lesley Pearse: Ház az utca túloldalán
Szabó Rita: Útjaink hitbéli emlékei

Gyerekkönyvek és ifjúsági regé-
nyek:
Tonke Dragt: Levél a királynak
Wéber Anikó: Az ellenállók vezére
Mészöly Ágnes: A királyné violája
Csukás István: Vakáció a halott ut-
cában
Sven Nordqvist: Tűzijáték a rókának

Richard Scarry: Tesz- Vesz Város

Balázsy Panna: Csini?! Szandra és a 
csajok

Jeff Kinney: Egy Ropi naplója 5: a 
rideg való

Dér Noémi: Megalakult a Kicsi Gesz-
tenye Klub

Geronimo Stilton: A madridi tolvaj

Otfried Preussler: A kis szellem

Tóth Mariann: Verselő évszakok

Magócsi Andrea

Gondolatok a Hősök Napjáról
Május utolsó hétvégéje 

a Hősök Napja, melyet a 
2001. évi LXIII. törvény 
„A magyar hősök emléké-
nek megörökítéséről és a 
Magyar Hősök Emlékün-
nepéről” rendelt újra hi-
vatalosan emléknapjaink 
sorába. 

 Az 1945-től szovjet szu-
ronyokkal ránk erőltetett 
megátalkodott kommunis-
ta diktatúra előtti boldo-
gabb évtizedekben ugyanis 
szintén jogszabályok bizto-
sí�tották hőseink tiszteletét. 
Még javában dörögtek a 
fegyverek, amikor Ö� felsé-
ge Habsburg–Lotaringiai 
IV. Károly utolsó magyar 
király 1917.április 19-én 
szentesí�tette  az 1917. évi 
VIII. törvénycikket „A most 

dúló háborúban a hazáért 
küzdő hősök emlékének 
megörökí�téséről.”  Ézt meg-
erősí�tve 1924. május 20-án 
vitéz nagybányai Horthy 
Miklós, a Magyar Királyság 
Főméltóságú Kormányzó-
ja ellenjegyezte az 1924. 
évi XIV. törvénycikket „Az 
1914/1918. évi világhábo-
rú hősi halottai emlékének 
megünnepléséről.” 

45’ után aztán a politikai 
alvilág először a törvényes 
magyar államrendet dúlta 
fel és jogellenesen meg-
változtatták Magyarország 
államformáját, majd min-
dent eltöröltek, ami ma-
gyar, ami keresztény volt. 
1950-ben ezért a proletár-
nemzetköziség dicsőségére 
május utolsó vasárnapját 
Gyermeknappá nyilvání�-

tották. A nagyszerű magyar 
költő és egykori főiskolai 
tanárom Szentmihályi Sza-
bó Péter ezért is í�rta 1996-
ban „Térde, magyar!” cí�mű 
legendás versében, hogy 
„Ellopnak minden ünne-
pet, ők adnak mindennek 
nevet.”

A 2020.évi Hősök Nap-
ján szeretett településün-
kön Lovason sokan csak 
lélekben tudtak megem-
lékezni elődeinkről, akik 
az 1914-18-as első, illetve 
az 1939-1945 közötti má-
sodik világháború harcte-
rein haltak hősi halált. A 
járványhelyzet miatt nem 
volt szervezett ünnepség, 
í�gy március 15-i nemzeti 
ünnepünkhöz hasonlóan 
családi körben helyeztük el 
emlékművükön a kegyelet 

koszorúját.
A Hősök Napja az idén 

Pünkösd szent ünnepére 
esett, amikor a Szentlé-
lek kiáradt Jézus Krisztus 
édesanyjára a Boldogsá-
gos Szűz Máriára és Jézus 
taní�tványaira az Aposto-
lokra. Lelkünket ugyaní�gy 
töltse el a tudat, hogy nagy-
apáink, dédnagyapáink, 
szeretteink véráldozata 
nem volt hiábavaló, hiszen 
vagyunk, magyarul beszé-
lünk, magyarként érzünk 
és gondolkodunk.

Ísten áldja a magyar hő-
sök emlékét!

vitéz Pintér Kornél
a Don-kanyarban 1943.

január 13-án eltűnt
Holczhauser János uno-

kája

Magócsi Andrea
Könyvtáros és művelődésszervező

Elérhetőségek: Tel.: 87-575-083 vagy 20-97-10-749 Email cím: konyvtar@lovas.hu
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A csalók új módszerrel 
próbálkoznak

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság a megelőzés lehetősé-
geire hí�vja fel a figyelmet

Az elmúlt időszakban több olyan eset történt a Balatonfü-
redi Rendőrkapitányság illetékességi területén, amikor nagy 
értékű gépjárművet, mobilházat vagy műszaki cikket a keres-
kedelmi árhoz képest féláron, esetenként annál olcsóbban 
kí�náltak internetes hirdetési felületen.

Az eladó a bizalom kialakí�tása érdekében egy létező ügyvéd 
nevére hivatkozva elkérte a vásárló személyes okmányainak 
fényképét, másolatát e-mailben vagy sms-ben annak érdeké-
ben, hogy a vásárláshoz letéti szerződést készí�tsen. Megadott 
egy számlaszámot is, és arra kérte utalni a letéti összeget.

Valamennyi esetben a csaló az átutalt pénzt felvette, a meg-
rendelt terméket pedig nem adta át vagy nem küldte el, és 
a továbbiakban elérhetetlenné vált. A Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság felhí�vja a lakosság figyelmét, hogy kiemelten 
figyeljenek személyes adataikra és okmányaikra! Azokról 
másolatot idegen személyeknek ne küldjenek! Győződjenek 
meg az eladó állí�tásáról! Vegyék fel a kapcsolatot azzal az em-
berrel (akár telefonon, akár személyesen), akire hivatkozik!

Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Linzerszívek levendulás citromkrémmel
Kedvenc virágom a le-

vendula és mivel éppen 
most nyílik ezért sok sze-
retettel ajánlom minden-
kinek ezt a különleges le-
vendulás süteményt. Nem 
egyszerű, de megéri a fá-
radságot.

Tészta hozzávalói:
30 dkg finomliszt, 20 dkg 

hideg vaj, 10 dkg porcukor, 
7 dkg őrölt mandula, 1 tojás, 
1 tojássárgája, 1 tk. szárí�tott 
levendula

Krém hozzávalói:
10 dkg cukor, 1,5 citrom 

leve, 1 citromhéja, 2 tojás-
sárgája, 12 dkg vaj, 3 ek. le-
vendulaszirup, 1 liter ví�z, 1 
kg cukor, 30 gramm leven-
dulavirág (száraz), 1 citrom 
leve. 

A vizet és a cukrot felforral-
tam, majd beleszórtam a vi-
rágokat. Pár percig forraltam, 
belefacsartam a citrom levét, 
majd lefedve állni hagytam, 
kb. 15 percig. Leszűrtem, újra 
forraltam, üvegekbe töltöt-
tem.

A lisztet, a kockára vágott 
vajat, a mandulát, és a por-
cukrot egy késes robotgépben 
morzsásra keverem, majd hoz-
záadom a tojást és a tojássár-
gáját, valamint a levendulát. 
Csak annyi időre indí�tom újra 
a gépet, mí�g összeáll a tészta 

egy gombóccá. Fóliába csoma-
golom és minimum egy órára 
hűtőbe teszem, de akár 1-2 na-
pig is pihenhet a hűvösön.

A krémhez a cukrot, a tojá-
sok sárgáját és a citromlevet 
jól elkeverem, lassú tűzön 
felmelegí�tem. A vajat kis ada-
gokban teszem hozzá, állandó 
keverés mellett besűrí�tem. 
Hozzáreszelem a citromhéjat, 
beleöntöm a levendulasziru-
pot és jól elkeverem. A krémet 
hűtőbe teszem dermedni.

A lehűlt tésztát 2 mm vas-
tagra nyújtom, majd szí�v ala-
kú kiszúróval kiszaggatom. 
170-180 fokos sütőben kb. 8 
percig sütöm, mí�g szép vilá-
gos szí�ne lesz. Rácsra teszem 
hűlni. A kihűlt szí�veket ösz-
szeragasztom a megdermedt 
krémmel. Porcukorral meg-
szórva tálalom.

Jó étvágyat kí�vánok!
Magócsi Andrea


