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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 
elfogadta a település 2016. évi költségvetését. A tervezett be-
vételi és kiadási főösszeg 70 millió 388 ezer forint, mely összeg 
a legmagasabb Lovas község gazdálkodása tekintetében hosz-
szú évek óta. A költségvetési törvényben foglaltak szerint az 
önkormányzat 2016. évi működési célú támogatása 23 millió 
809 ezer forint. 

2016. január 1-jével Lovas Köz-
ség Önkormányzata nem működ-
tet önálló gyermekjóléti szolgá-
latot, a Balatonalmádi Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szociá-
lis Szolgálat felel a feladatatok el-
látásáért.

A 2016. évre tervezett közha-
talmi bevételek az elmúlt évi terv-
adatokhoz képest jelentős növeke-
dést mutatnak. Ennek oka az adó-
tárgyak és adóalanyok számának 
növekedése mind az építményadó, 
gépjárműadó, idegenforgalmi adó 
és helyi iparűzési adó esetében. 
2015. évben kimagaslóan nagy 
összegben teljesültek a helyi adó 
bevételek, a túlteljesülés 25%-os 
az eredeti előirányzathoz képest. A 
helyi iparűzési adónemnél az adó-
zók tevékenységének kedvező ala-
kulása is növelte a településre be-
vallott és megfizetett adó összegét. 
Közhatalmi bevételeket összesen 
23 millió 848 ezer forintra tervezik 
erre az évre. 

2015. évben az önkormányzat-
nak ismét sikerült jelentős össze-
get megtakarítani, így 2016. év-
ben felhalmozási célú maradvány 
felhasználást tervez 21 millió 723 
ezer forint összegben, mely fedeze-

tet nyújt többek között az év köz-
ben lehetséges nyertes pályázatok 
önrészéhez, valamint a 2016. évre 
tervezett beruházási és fejlesztési 
kiadásokhoz: a Köves-tető burko-
lat nélküli utcáinak (Bartók Béla 
utca, Mikszáth Kálmán utca, Ady-
köz) martaszfalt burkolattal történő 
ellátására, a Fő utcai járda Vörös-
marty utcai buszmegállótól a Baj-
csy Zsilinszky utcáig tartó szaka-
szának megépítésére, a település 
területén 16 db napelemes lámpa-
oszlop elhelyezésére a közvilágítás 
bővítése érdekében (ebből már 6 db 
lámpaoszlop kihelyezése-kifizeté-
se 2016. január hónapban megvaló-
sult), a DRV Zrt. által elkészített és 

Lovas Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete által jóváhagyott 
2016-2030. évi időszakra szóló be-
ruházási-felújítási és pótlási terve 
alapján a befolyt koncessziós díjak 
terhére 2016. évben 5 db akna re-
konstrukciójára, a Faluház gazda-
sági épületén féltető elhelyezésére 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
járművek (traktor, utánfutó) bizton-
ságos tárolása érdekében, továbbá a 
Malomvölgy utcai park területének 
rendbetételére.

Az Önkormányzat fejlesztési ki-
adásainak 2016. évre előirányzott 
összege összesen 33 millió 721 
ezer forint, mely a költségvetési fő-
összeg 48%-át képviseli.

Módosításra került az Önkor-
mányzat vagyonáról, vagyonke-
zelés és gazdálkodás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet, va-
lamint döntés született a Csopak 
Környéki Borút Egyesület ötezer 
forint összegű támogatásáról. 

 Szendi Péter

Elfogadták a 2016. évi költségvetést



2 Lovasi Hírek

Új szezonok, minőségi szálláshelyek
Semsei Sándor, a Ba-
laton Riviéra Turiszti-
kai Egyesület elnöke 
örömmel nyugtázta, 
hogy a tavalyi szezon 
kifejezetten jó volt. 
Egyben beszélt az 
idei tervekről is. 

– A hosszú, forró nyár-
nak köszönhetően a 
strandok magas bevételt 
jegyezhettek, ráadásul a 
vendégéjszakák száma 
is megnőtt a térségben. 
Ugyanakkor a problé-
máink még fennmarad-
tak, közülük is az első 
a szezonalitás kérdése. 
Erre keresi a megoldást 
a több éve elkezdett Nyi-
tott Balaton akció – érté-
kelt röviden Semsei Sán-
dor. – A régió egész terül-
tére kiterjedő, a Balatoni 
Turizmus Szövetség ko-
ordinálásban, 21 TDM-
szervezet közreműködé-
sével összeállított prog-
ram alapvető célja to-
vábbra is megmutatni, 
hogy a Balaton Régió 
nem csak a nyári, fürdő-
zésre alkalmas időszak-
ban jelenthet vonzó úti 
célt a turisták számára, 
hanem tavasszal és ős�-
s�el is képes olyan kíná-
latot biztosítani, amiért 
érdemes ideutazni. 

A tavaly őszi akció kö-
zéppontjában a balatoni 
borok, ételek és a� ak-
tív programok álltak. 
Szeptember közepéig 
összesen 102 vendéglá-

tóegység, köztük 28 bo-
rospince és mintegy 150 
s�állásadó csatlakozott a 
megmozduláshoz, vala-
mint 64 kisebb-nagyobb, 
részben ingyenes prog-
ramot kínáltak az ak-
ció idejére a helyi önkor-
mányzatok, múzeumok, 
szervezetek és program-
szolgáltatók. 

– Az egyik leglátvá-
nyosabb eredménynek 
azt tartom, hogy a kör-
nyékbeli vendéglátósok 
összefogtak, és közösen 
készítettek egy úgyneve-
zett gasztro-térképet ma-
gukról, és vállalták, hogy 
télen csütörtök-péntek-
szombat nyitva tartanak, 
függetlenül attól, hogy 
mennyi vendég van a 
Balatonon – üdvözölte 
a kezdeményezést a Ba-
laton Riviéra Turisztikai 
Egyesület elnöke. 

A tavaszi Nyitott Ba-
laton elsősorban az ak-

tív turisztikai kínálatra 
épül, kerékpáros prog-
ramokat, vezetett gya-
logtúrákat szerveznek az 
egész régió területén. Az 
aktív kínálathoz kulturá-
lis elemek kapcsolódnak. 
A programba bevonják a 
„háttértelepüléseket” is. 
Az ősz pedig ismételten a 
borral és a gasztronómi-
ával függ össze. Semsei 
Sándor szerint abszolút 
piacképes az a kínálat, 
melyet a környékbeli ét-
termek és a borospincék 
szolgáltatnak. Hangsú-
lyozta, hogy egy termál-
víz nélkül megteremtett 
egészségturisztikai szol-
gáltatás-hálózat mérföld-
kő lehet a térség turiz-
musában. Itt elsősorban 
az idősebb korosztályt 
és a fogyatékkal élőket 
kívánják megszólítani, 
egészségügyi szakembe-
rek bevonásával. A prog-
ram középpontjában az 

egészségmegőrzés mint 
élmény szerepelne, az ál-
lapotfelméréstől az étke-
zési tanácsadáson, egész-
ségmegőrző programo-
kon át egészen az egész-
ség megőrzését célzó tú-
rákig. 

Az elnök örömmel 
nyugtázta, hogy az egye-
sület jó kapcsolatot ápol 
a helyi önkormányza-
tokkal. Fontosnak tartja, 
hogy a csopaki és alsóör-
si strandokon évről-évre 
jelentős beruházások va-
lósulnak meg, nem vé-
letlenül keresik fel olyan 
sokan a fürdőtelepeket. 
A Riviéra térségének tu-
rizmusát kiemelkedő mi-
nőségű, családbarát szol-
gáltatásokra építené. Eh-
hez elsősorban a szállás-
helyek minőségének fej-
lesztésére kell még sokat 
áldozni, hogy azok piac-
képesek legyenek.

 Szendi Péter
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Csillagközi por a képeken
Az asztrofotózás a fényképezés tárgyát és tech-
nikáját tekintve is, sajátos műfaj. Erről bizonyo-
sodhattak meg az érdeklődők a Lovasi esték 
legutóbbi előadásán.

Hazánkból Ladányi Ta-
más egyedüli tagja a „The 
World At Night” nem-
zetközi elit asztrofotós 
szervezetnek, amelynek 
segítségével több mint 
harminc országban állí-
tották már ki képeit az 
UNESCO székháztól a 
Magyar Nemzeti Múze-
umig. Asztrotájképeinek 
többsége a Balaton-felvi-
dék és a Bakony területén 
készül, és mint mondta, 
nem tud kifejezetten ked-
venc fotózási helyszínt 
megnevezni, hiszen ér-
zelmileg erősen kötődik 
a Balaton- felvidékhez, 
de a megismerés és a fel-
fedezés is nagy vonzerőt 
jelenthet egy fotográfus 
életében. Pont ezért a ha-
zai tájak mellett kiemelt 
célpontjai között szere-
pelnek még a magashegy-
ségek, azaz a Himalá-
ja, az Andok és az Alpok 
világa. Ars poeticájában 
fontos szempont a föld-
rajzi és csillagászati képi 

világ ismeretterjesztési 
szempontú tolmácsolása 
művészi aspektusból. 

Mint előadása közben 
is kiemelte, a halvány égi-
testek, így különösen az 
úgynevezett mélyég-ob-
jektumok, mint amilyenek 
a távoli extragalaxisok, 
csillagközi por- és gáz-

felhők vagy csillaghalma-
zok, rendkívül fényszegé-
nyek. Emiatt szükséges 
speciális kiegészítőkkel 
készíteni képeit, amelye-
ken a sokszor káprázatos 
látványt nyújtó részletek 
még így is csak többórás 
expozícióval válnak lát-
hatóvá. - Természetesen 
a megalapozott asztro-
nómiai és speciális fotó-
technikai ismeretek mel-
lett, a kitartás és a türelem 
– rengeteg türelem- elen-

gedhetetlen kellékek az 
asztrofotózáshoz. –mond-
ta Tamás. Az előadásán 
erre is mutatott egy töké-
letes példát: egyik képén, 
amely egy éven keresz-
tül készült, látható volt az 
analemma-görbe, amely 
egy képen ábrázolja a 
Nap éves járását. 

Közel három évtizede 
él az égbolt vonzásában; 
első asztronómiai megfi-
gyelése a Halley-üstökös 
1985-ös visszatérése volt. 
Kezdetben a kettőscsil-
lagok észlelése iránt ér-
deklődött, Castor Csillag-
vizsgálóját is ezek méré-
se, illetve asztrofotográfia 
és ismeretterjesztés cél-
jából építette veszprémi 
családi házuk kertjében. 
Lapunknak elmondta, ké-
pei legszigorúbb kritikusa 
felesége, aki mint laikus 
mondja el véleményét a 
képekről, így segítségé-
vel nem csak szakmai, 
de művészi szempont-
ból is segíti Tamást az 
asztrofotográfusi munká-
jában. 

Kekk Sára
(Veszprém Megyei 

Napló)

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
NYITVATARTÁSA

Hétfő: szünnap, kedd: 16.00–19.00,
szerda: 16.00-19.00, csütörtök: 16.00–19.00, 

péntek: 16.00–19.00, szombat: 9.00–12.00 óráig, 
vasárnap: szünnap
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Lovasi esték – élmény Feri atyával
Programturizmust lehetne rá építeni, akkora az 
érdeklődés a Lovasi esték iránt. Még Berhidáról, 
Balatonfüredről, Almádból, Veszprémből is jön-
nek, olyan jó előadókat hív Szendi Péter, a szerve-
ző. Meg valahogy itt valamiért közösségi élmény-
nyé válik rögtön az egész. 

Most sajnálta igazán a 
vendégeket köszöntő pol-
gármester asszony, Feren-
czy Gáborné, hogy nem 
nagyobb a faluház terme, 
hiszen Feri atya amfiteátru-
mokat is képes megtölteni. 
Két évig várták Lovas-
ra Pál Feri atyát, mígnem 
február 4-én megérkezett. 
Még a csilláron is lógtak, 
ahogy mondani szokás, 
annyian hallgatták a lovasi 
faluházban csütörtökön az 
elfogadásról és együttmű-
ködésről szóló előadást. 

„Mély együttérzéssel 
vagyok irántatok” – fogal-
mazott derűt fakasztóan az 
atya, a nőtlenséget fogadott 
férfi a házasságban élők-
nek. Mint kiderült, az el-
fogadás és együttműködés 
előadásának legtöbb példá-
ja éppen a házaséletből jön. 
Saját bevallása szerint Feri 
atyát is meglepte fiatal pap 
korában, hogy elsősorban 
nem hitéleti témával kere-
sik meg az emberek, ha-
nem életviteli kérdésekkel, 
jönnek és mondják, így a 
férjem, úgy a feleségem, az 
anyósom, a gyerekem… 
Ez késztette arra, hogy el-
mélyedjen az emberi kap-
csolatok tudományában. 
„Hogy legalább a kérdést 
megértsem” – magyarázta.

Bonyolult, ugyanak-
kor rend kívül egyszerű, 
hiszen nagy jából ugyan-
azokra a sémákra felépülő 
lelki problémákkal találko-
zik, amerre jár, szó szerint. 
S már meséli is, három-
szor egymás után belehaj-
tottak az autójába Buda-
pesten, piros lámpánál, ke-
reszteződésben. Legutóbb 
a hétvégén, amikor ki-
sebb agyrázkódást szenve-
dett. (Nem hagyja ki a po-

ént, lehet, hogy még min-
dig az agyrázkódás hatása 
alatt van. A közönség jót 
nevet, ahogyan az előadó 
széles gesztusait, az álta-
la eljátszott szituációkat is 
hálásan fogadja.) Tipiku-
sak az első mondatok, ami-
vel a vétkes autóvezetők 
odamentek hozzá: Én vol-
tam? Látszik? Uram, a má-
sik sáv már elindult! Egy 
sofőr volt, aki azzal a kér-
déssel kopogtatta meg az 
ablakát, hogy „jól van?”. 
És ő ettől már jól volt, bár 
korábban azt gondolta, ha 
még egyszer nekiütköz-
nek, ő fel fog robbanni. 
Mert: „Amikor embernek 
néznek bennünket, akkor 
elkezdünk jól lenni” – ta-

nítja a pap, s hozzáfűzi: 
„Akkor az élet sem csúnya, 
talán még szép is.” És ezt 
csupa nagybetűvel kelle-
ne írni és kitenni minden-
hova a falakra körülöttünk 
a munkahelyektől kezdve, 
az intézményeken keresz-
tül az otthonokig, hiszen ez 
az együttélés kulcsa!

Nagyon egyszerűen el-
sajátítható az a négy cse-
lekvésforma, amelyek-
től boldogok leszünk, te-
hát gyakorolnunk kellene 
azokat lépten, nyomon: 1. 
ha észrevesszük egymást, 
2. ha törődünk egymás-
sal, 3. ha tiszteletet muta-
tunk egymás iránt, megbe-
csüljük egymást és végül a 
4., amely tulajdonképpen 
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mindet magában foglal-
ja: az emberség, embernek 
lenni és a másikat ember-
számba venni.

Számtalan életből vett 
példán mutatta be a szok-
ványos papnak egyáltalán 
nem nevezhető atya, hogy 
mennyire beszűkültek tu-
dunk lenni a kapcsolata-
inkban, hogy a leggyako-
ribb válóok nem a harma-
dik megjelenése, hanem 
például a mosogatás, vagy 
a középen nyomott fog-
krémtubus, vagy az ágy 
mellé dobott büdös zok-
ni. Elraktározott, bekészí-
tett konfliktusokkal élünk, 
egész programokat képe-
sek kihozni ezekből a pá-
rok, délelőttit, délutánit, 
estit. Miközben tulajdon-
képpen tudatában van-
nak ennek a színjátéknak, 
(„hogy csak nyomatják, 
nyomatják”) de ezzel vé-
dekeznek, ösztönösen úgy 
hiszik, ezzel gyógyítják az 
önbecsülésüket. Holott ha 
megpróbálnának a konf-
liktus sémákkal szembe 
menni, helyrezökkenhetne 
az életük. John Gottman, 
Feri atya által gyakran idé-
zett amerikai matematikus, 
családterapeuta pszicho-
lógus kimutatta, mik azok 
a magatartásformák, ame-
lyek pillanatok alatt tönk-
reteszik az elégedettséget 
és az együttműködést: 1. 
Durva indítás (tíz száza-
lékra zuhan az esély, hogy 
ebből valami jó süljön ki). 
2. Elárasztás, kommuniká-
ciós cunami (ilyen panasz 
vagy szitoközön, becsmér-
lés áradat után egy szá-
zalék alá zuhan a mutató 

olyan villámgyorsan, hogy 
szinte észre sem vesszük, 
hogy mi történik. Gyakori 
kérdése a perlekedő felek-
nek: Most miért beszélsz 
így velem? Azért kérdezik 
ezt, mert szinte nincsenek a 
tudatában, hogy ők maguk 
mit mondtak előzőleg.)

Ám nem csak a megve-
tő megjegyzések pusztító-
ak, az is, amikor az ellenfél 
meglép, vagy hallgatásba 
burkolózik – magyaráz-
za az atya. A durva nyitás 
inkább a nőkre jellemző, 
a faképnél hagyás pedig 
a férfiakra. Úgy látszik, 
tényleg másként vagyunk 
felépítve. Az atyának van 
egy jó meséje arról, hogy 
a férfiakat este nem jó 
holmi vitákkal, problé-
mákkal megzavarni, mert 
nem erre programozód-
tak az evolúció során, ha-
nem arra, hogy reggel ki-
menjenek, lesüssék a bö-
lényt, hazacipeljék, szét-
szedjék és este már csak a 
tűz piszkálására képesek. 
Ma a tévé távirányítója 

tölti be ezt a funkciót. Na 
és miért kapcsolgatja fo-
lyamatosan a férfi a távirá-
nyítót? Mert azonnal vált, 
amint olyan műsort talál, 
amin gondolkodni kelle-
ne – fogalmazott az atya. 
Mire egy hölgy hangosan 
megszólalt a közönség so-
raiból: így már értem! Az 
aha-élményt Feri atya egy 
ötös pacsival nyugtázta.

Ugyanakkor azt is vilá-
gosan látni kell, hogy az 
emberi jellemek, szituá-
ciók nem fekete-fehérek. 
„Piszok kérdés: kinek van 
igaza? – így az atya. – Mert 
a család nem az a hely, ahol 
bárkinek is kizárólagos iga-
za lehet.” Részigazságok 
vannak és ezek nyomán az 
aranyfonalak mentén kell 
megtalálnunk az együtt-
működés lehetőségét an-
nak tudatában, hogy a má-
sik tudása engem is gazda-
gít. „Ha te valamit jobban 
tudsz, az nem ellenemre 
van, hanem engem kiegé-
szít.” Kiegészítő igazságok 
vannak a családban, mun-

kahelyen, a társadalomban 
– ad leckét az atya toleran-
ciából, aki maga sem illik 
bele a katolikus papokról 
alkotott szokványos kép-
letbe. Hiszen sportoló volt 
a Vasasnál, mielőtt pap 
lett, továbbá colát iszik és 
moziba jár, valamint sze-
reti a sportautókat. És na-
gyon szereti az embereket, 
látszik ez abból is, milyen 
mélységesen megért ben-
nünket és mekkora együtt-
érzéssel van irántunk. A 
humorérzékéről nem is be-
szélve. Ezt a viccet már a 
blogjában olvastam, de jel-
lemző. Mondja a pap Mari 
néninek, hogy „De Mari 
néni, ezt már hússzor meg-
gyónta!” Mire Mari néni: 
„De olyan jó visszaemlé-
kezni!”

 Bartuc Gabriella 
(megjelent a Balaton Ri-

viéra Turisztikai Egyesü-
let honlapján és Facebook 
oldalán, valamint a Vesz-
prém-kukac internetes hír-
portálon). 
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Az elmúlt hetekben több médiumban is sze-
repelt Lovas község a nívós, változatos ren-
dezvényeivel. December 23-án a Betlehemes 
műsoron az M1 országos televízió élőben je-
lentkezett be és készített interjúkat Ferenczy 
Gáborné polgármester asszonnyal és Szendi 
Péter művelődésszervezővel. Ezért is késett 
egy kicsit a műsor, amiért így utólagosan is 
szíves elnézésüket kérjük, bár ott a helyszínen 
is elhangzott mindez. 

Január 2-án a forralt-
bor-főző versenyen az 
iVeszprém.hu internetes 
hírportál egy hosszabb 
videóanyagot készített a 
rendezvényről, ahol töb-
bek között Ferenczy Gá-
borné polgármester asz-
szony és Volford-Hull Zita 
alpolgármester asszony is 
nyilatkozott a rendezvény 
sikerességéről. Aki eset-
leg megszeretné nézni a 
kisfilmet, javaslom, hogy 
a www.lovas.hu/galeriak-
videok oldalra menjen fel, 
ahol egyébmás rendez-
vények videói és képei is 
megtekinthetők.

Január első napjaiban 
a Part FM készített hosz-

szabb hangvételű interjút 
Ferenczy Gáborné pol-
gármester asszonnyal az 
elmúlt év fejlesztéseiről, 
a sikeres rendezvények-
ről és a jövőbeni elképze-
lésekről, míg Kovácsné 
Kasza Katalin a méltán 
híres őskori festékbányá-
ról beszélt a rádiónak. 

Közben a Naplóban, 
a Balatoni Futárban és a 
Veszprém-kukac inter-
netes hírportálon nagyon 
sok cikk és interjú jelent 
meg a Lovasi Estékről. 
Apropó Lovasi Esték! 
Nógrádi György és Pál 
Feri atya előadására ha-
talmas volt az érdeklő-
dés. A Rendőrségnek és 

a helyi Polgárőrségnek 
is köszönettel tartozunk, 
akik irányították a for-
galmat, hogy ne legyen 
káosz a faluban. A biz-
tonságpolitikai szakértő 
előadásán – csak a Mil-
lenniumi Parkban – 75 
(!) autót számoltak össze 
a polgárőrök. 

Nógrádi György elő-
adásán a kivetítést sike-
rült megoldani, így közel 
300 ember zsúfolódott be 
a faluházba. Pál Feri atya 
sajnos nem járult hoz-
zá a tévéfelvételhez, így 
a kivetítés is elmaradt. 
Néhányan nemtetszésü-
ket fejezték ki, hogy nem 
tudtak leülni a nagyte-
remben. Sárdi Máté falu-
gondnok és kollégái min-
dent elkövettek annak ér-
dekében, hogy a lehető-
ségek szerint minél több 
ember tudja nézni az elő-
adást; 200 széket helyez-
tek el a nagyteremben. 
Tudomásul kell venni, 
hogy sajnos a terem be-
fogadó képessége véges. 
Akik nem tudták megte-

kinteni a színvonalas, hu-
morban gazdag előadást, 
azoktól szíves elnézésü-
ket és egyben megértésü-
ket kérjük. 

Apropó Nógrádi 
György! A lovasi web-
oldalon az ő előadását 
is megtekinthetik, me-
lyet már több ezren meg-
tettek. Ráadásul, akinek 
nem sikerült könyvet vá-
sárolnia tőle, ne bánkód-
jon, a könyvtárban ki-
kölcsönözheti. Nógrádi 
György előadásán egyéb-
ként a Balaton TV is je-
len volt az Öböl TV-n kí-
vül. Mindkét televíziós 
társaság leadta a belpo-
litikai szakember színvo-
nalas előadását, készült 
vele hosszabb riport is és 
híradósanyag, melyeket 
szintén több ezren láttak.

Az elkövetkezendő 
hetekben és hónapok-
ban továbbra is azon le-
szünk, hogy Lovas hírne-
vét öregbítsük a televízi-
ókban, újságokban és rá-
diókban. 

 Szendi Péter

Nem alszanak téli álmot a médiák

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 

Szendi Péter
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2016. március 2. (s�erda) 18.00 óra:

Dr. Csókay András idegsebés� előadása. 
Jézussal örömben és bajban, hétköznapi misztika, 

Istenhitről és orvostudományról.

2016. március 9. (s�erda) 18.00 óra:

Dr. Bálint György kertés�mérnök előadása.  
Tavaszi munkák a szőlős, gyümölcsös és 

konyhakertben.  
Újdonságok: magaságy, karcsú, orsó gyümölcsfa.

Az előadások a faluház nagytermében lesznek. 
A belépés díjtalan, de a rendezvényre 
köszönettel fogadunk támogatásokat.  

Szervező: Lovas Község Önkormányzata.  
Kapcsolattartó: 

Szendi Péter 30-530-3466, 87-575-083. 

E-mail: szendipeti@gmail.com.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Dr. Bálint György előadása  

a Könyvtárellátási S�olgáltató Rends�er (KSZR) 
keretében valósul meg. 

HIRDESSEN
A LOVAS HÍREKBEN!

1/8 oldal  600 Ft 1/4 oldal  1100 Ft
1/2 oldal  2000 Ft egész oldal 4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 
Lovasi Kirendeltsége

8228 Lovas, Fő utca 8.
Tel./Fax.: (87) 447-694

e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat

8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 32.

CSALÁDSEGÍTŐ
POMPOR ÉVA

ÜGYFÉLFOGADÁS LOVASON:

MINDEN SZERDÁN 
10.30–11.30 ÓRA KÖZÖTT

TELEFON: 87/447-694

A hét többi napján telefonon elérhető: 
88/542-551

Lovasi Esték 
2016

Lakossági 
tájékoztató

Lovasi Esték 2016 
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Tavaszi munkák a szőlős, gyümölcsös és konyhakertben. Újdonságok: magaságy, karcsú, orsó 
gyümölcsfa. 

Az előadások a faluház nagytermében lesznek. A belépés díjtalan, de a rendezvényre 
köszönettel fogadunk támogatásokat.  
Szervező: Lovas Község Önkormányzata.  
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466, 87-575-083. E-mail: szendipeti@gmail.com.  
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

Dr. Bálint György előadása a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében 
valósul meg.  
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MEGHÍVÓ
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÉRE.

HELYE: LOVAS TEMPLOMTÉR
IDŐPONTJA: 2016. MÁRCIUS 15. (KEDD) 9.00 ÓRA

ÜNNEPI BESZÉDET MOND: FERENCZY GÁBORNÉ LOVAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 
a 2016. március 5-én 17 órakor kezdődő

DIVATBEMUTATÓRA
A helyszín:

Eötvös Károly Művelődési Ház
Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.

 

 

A belépés ingyenes!

SZABÓ ANNAMÁRIA
és KASZA KATA

a rendezvény szevezői

Támogatóink: Bán László, Csiszár Család Pincészete, Happy Body Fitnes (Helmeczi Zsuzsa,  
Gyenge Valéria), Jene Sándor, Józsáné Bősze Eszter, Kósa Lilla, Kránitz Erika,  

Orchidea Virág és Ajándék, Öböl TV (Kálmánfi Gábor)’, Perjés Loretta, Podráczky Gabriella,  
„Praliné Éden” Kézműves Műhely, Salsa Veszprém, Simonné Papp Ildikó, Vaspöri Judit, 

Pálfiné Sági Bernadett és Pálfi Róbert (Walk Energi), 
Zumba Ibivel és Árpival (Molnár Ibolya és Orsós Árpád)


