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A Lovasi Önkormányzat és a Körjegyzőség dolgozói kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván Lovas állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak!

Jöjjetek szeretett Testvéreim, 
köszöntsük együtt imádsággal 
a hozzánk érkező betlehemi 
Gyermeket, akit az Atyaisten 
küldött hozzánk.

Istengyermek, kit irgalmad 
közénk lehozott, az ezerszer 
áldott istennek egyszülött Fia, 
aki kisgyermekként jöttél kö-
zénk, aki emberré lettél, hogy 
mi istenivé lehessünk, első 
imádóiddal, a Boldogságos 
Szűzanyával és Szent Józseffel, 
valamint az egyszerű pászto-
rokkal együtt jászolod előtt le-
borulva imádunk!

Istenünk jóságát és ember-
szeretetét árasztod ránk, mert 
gyermekként jöttél közénk, 
hogy ne féljünk hozzád köze-
ledni. Csodáljuk ezt a végtelen 
irgalmat, amellyel a világmin-
denség Teremtő Ura és Királya, 
majdan Bírája, szeretettel tárja 
felénk gyermeki karjait, és sze-
retetünket kéri. Bizalommal 
térdelünk elődbe mi, aki fárad-
tak vagyunk és az élet terheit 
hordozzuk, mert tudjuk, hogy 
nálad enyhülést és nyugalmat 
talál a mi lelkünk.

Végtelenül kiszolgáltatottan, 
nélkülözésben és szegénység-

ben fekszel a jászolban, hogy 
fölkeltsd elnehezült lelkünk-
ben az együtt érző segítőkész-
ség, szolgálatkészség, odaadás 
erényeit. Palota helyett istál-
lót választottál, bársonyos ágy 
helyett jászolt, trónus helyett 
édesanyád ölében ülsz, ékessé-
ged a szerénység. Születésedtől 
fogva Tanítónk és mesterünk 
vagy, aki példát adsz nekünk, 
hogy ne legyünk rabjai a test 
kívánságainak, a szemek kí-
vánságának és az élet kevély-
ségének. Jézusunk isteni Szíve, 
alakítsd szívünket a szíved sze-
rint! Legyen Istennek dicsőség 
és minden jóakaratú ember 
szívében igaz békesség!

A békesség és a szeretet Is-
tene áldjon meg mindenkit, 
és ajándékozzon Mindenkinek 
áldott, szent karácsonyt.

Plébániánk területén, mind 
az öt faluban élő keresztény 
testvéreimnek örömteli, a 
betlehemi Kisded Jézus által 
megáldott boldog karácsonyi 
ünnepeket és egészségben bő-
velkedő, áldott újesztendőt kí-
vánok lelkipásztori szeretettel.

v.Ajtós József László
esperes, plébános

KARÁCSONYI IMA

Teremtő Istenünk az em-
ber édeni bukása óta törődő 
szeretettel készül arra, hogy 
a vele kapcsolatra képes al-
kotásának visszaajándékozza 
meggondolatlanul eltékozolt 
életét. Kegyesen kiszabadí-
totta választottait a fizikai 
fogságból, úgy hogy közben 
csodákat éltek át, adott nekik 
lakóhelyet, majd lelki-politi-
kai vezetőket, s mindenkori 
történelmi helyzetüket az Úr 
szemszögéből magyarázó, 
aktuális üzenetét közvetítő 
prófétákat. Mind-mind csu-
pa kegyelmi ajándék! Népe 
mégsem volt elégedett - nem 
lelték tartós örömüket az 
ajándékozó jóvoltában. Mást 
akartak: saját fejük szeszélyes 
kívánságainak megvalósulá-
sát (Zsoltárok könyve 78.). S 
bár a jóakaró Isten töretlen 
mentő szeretettel próbált sza-
badulást és életet ajándékozni 
övéinek, rendszerint több-
nyire csalódott tekintetekkel 
találkozott, mint amilyen te-
kintetük a gonosz szőlőmű-
veseknek volt, amikor uruk 
követe meglátogatta és szá-
mon kérte őket. Végül legbe-
csesebb ajándékát szánta oda, 
Egyszülött Fiát, Jézus Krisz-
tust. “Miután régen sokszor 
és sokféleképpen szólt Isten 
az atyákhoz a próféták által, 
ezekben a végső időkben a Fiú 
által szólt hozzánk...” (Zsid 
1,1-2a) Világméretű tragédia, 
hogy e legnagyobb Ajándék-
ban is találtak kivetnivalót. 

Sok-sok éve azt remélték, 
hogy a megígért Felkent di-
csőséges pompával érkezik, s 
tekintélyes hatalommal sza-
badítja ki népét sanyargatóik 
fogságából. Csalódtak “kará-
csonykor”, mert a legalanta-
sabb, méltatlan helyen, egy 
állatetetőbe érkezett a Meg-
váltó egy védtelen csecsemő 
személyében. “Találtok egy 
kisgyermeket, aki bepólyálva 
fekszik a jászolban” (12. v.). S 
nemhogy látványos csodák-
kal, erővel leverte volna az 
ellenséget, éppen őt fogták el, 
alázták meg, tették “ártalmat-
lanná” keresztre feszítéssel. 
Nem ilyen ajándékot vártak 
a választottak, csillogóbbat 
akartak - de közben nem vet-
ték figyelembe, hogy az Atya 
Isten mindenét, a legértéke-
sebbet áldozta ezért. Szomorú 
az ember-engedetlenség övez-
te történelem, de nem szolgál-
tatnak mentséget a ma embe-
rének a tegnap mulasztásai! A 
mi saját élet(helyzet)ünkben 
kell megválaszolnunk a kér-
dést: “Te vagy-e az Eljöven-
dő, vagy mást várjunk?” (Mt 
11,3). Az Úr sokszor nem a 
mi várakozásaink szerint cse-
lekszik vagy ajándékoz meg 
min¬ket. Örömünk, életünk 
és ünnepünk attól függ, hogy 
észleljük-e adományaiban a 
végtelen szeretetet és áldo-
zatos jóakarást, vagy csak a 
látványt bírálgatjuk a korízlés 
függvényében…?

Rásky Miklós lelkipásztor

ANgYAlI SzózAt 
Lukács 2,14
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Ádventi és karácsonyi
szertartások, szentmisék rendje

Lovason és Alsóörsön SZÁLLÁST KERES, A SZENTCSA-
LÁD ájtatosság, december 14-22-ig, 9 alkalommal különböző 
családi helyszíneken.

December 19. Szerda:
 Alsóörs 18.00 órakor szállást keres…Vezeti: Németh Gizike
 Lovas 19.00 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
December 20. Csütörtök:
 Alsóörs 18.00 órakor szállást keres…Vezeti: Németh Gizike
 Lovas 19.00 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
December 21. Péntek:
 Alsóörs 18.00 órakor szállást keres…Vezeti: Németh Gizike
 Lovas 19.00 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
December 22. Szombat:
 Lovas 16.00 órakor szentmise
 Alsóörs 18.00 órakor szállást keres…Vezeti: Németh Gizike
 Lovas 19.00 órakor szállást keres…Vezeti: József Atya
December 23. Vasárnap:
 Alsóörs 10.00 órakor szentmise
 Lovason 17.00 órakor a Templom mögötti téren 
 BEThELEMI PÁSZToRJÁTéK
December 24. hétfő:

S Z E N T E S T E
 Lovason, 18.00 órakor vigilia szentmise

A szentmisét követően, a Kis Jézus elhelyezése a szabadtéri 
betlehemi istállóban. 

 Alsóörsön, 22.00 órakor szentmise
A szentmisét követően, a Kis Jézus elhelyezése a szabadtéri 

betlehemi istállóban.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

December 25-én Karácsony ünnepén:
 Alsóörs 10.00-kor, ünnepi szentmise
December 26-án Karácsony II. napja, Szent István diakónus 
vértanú ünnepe
 Alsóörs 10.00-kor, szentmise
 Lovas 16.00-kor, szentmise
December 29-30: Szent Család ünnepe
A szentmisék végén, immár a hagyományoknak megfelelően, 

a CSALÁDoK külön megáldása, az oltár előtt.
SZERETETTEL hÍVJUK éS VÁRJUK A CSALÁDoKAT!

December 29. Szombat.
 Lovas 16.00 órakor szentmise és áldás
December 30. Vasárnap:
 Alsóörs 10.00 órakor szentmise és családok megáldása
December 31. hétfő: Szent Szilveszter pápa ünnepe
 Lovas 16.00 órakor szentmise
Január 1. Kedd: ÚJéV
 Alsóörs 10.00 órakor szentmise

Elérkezett ebben az évben is az a nap, amit minden gyermek 
várva várt. A lovasi gyerekek is izgalommal készültek a télapó 
érkezésére a faluházban. 

A meghitt hangulatú teremben a Ramazúri bábszínház tagjai 
a gyerekek bevonásával vidám műsorral várták a nagy szakállút. 
Különleges hangszereket próbálhattak ki a bátrabbak, majd a kö-
zös éneklés hatására megérkezett nagy puttonyával a Mikulás.

A gyerekek nagy örömére a csomagok mellé mikulássapkát is 
kapott mindenki. Ajándékozás után kicsi és nagy megtalálhatta a 
kedvére való kézműves foglalkozást. A kisebbek karácsonyfa dí-
szeket, a nagyobbak adventi koszorút készíthettek.

A Mikulás reméli, hogy a finomságok elfogyasztása után a kis 
piros sapka emlékezteti a gyerekeket arra, hogy egész évben úgy 
viselkedjenek, hogy jövőre is eljöhessen hozzájuk.

Nagy Tünde

lOvASRA IS MegéRKezett 
A télApó

Szilveszteri bál
A lovasi Óév Búcsúztató Napok keretén belül bált 
rendezünk. A bálba batyusan illik jönni és hozni 

finomabbnál-finomabb ételeket, borokat.
Természetesen a helyszínen is lesz lehetőség virslit 

és bort vásárolni.
A jó hangulatról Matyi István zenész gondoskodik.

Belépődíj: 1200 Ft
Szívesen fogadunk tombolatárgyakat!

A bál december 31-én 21 órakor kezdődik a faluház 
kultúrtermében. Tombolasorsolás 23 órakor.

Jelentkezni lehet:
30/275-1329 vagy a 70/291-0814-es telefonszá-

mon!
Szeretettel várunk mindenkit,
búcsúztassuk együtt az óévet!
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p O lg Á R M e S t e R I é v é Rt é K e lő
Rendhagyó módon Kemenes Dénes 

polgármester urat arra kértük, hogy ér-
tékelje az idei évadot és egyfajta jövőké-
pet is vázoljon elénk.

– A nehéz gazdasági helyzet ellenére eb-
ben az évben is igyekeztünk odafigyelni a 
költségvetésünkre, mely mindenképpen 
az önkormányzat munkáját dicséri. A tes-
tület mindig próbálta előtérbe helyezni a 
gazdasági helyzet stabilizálását.

– Ez természetesen mind szép és jó, de a 
faluba látogató emberek, és az itt élők első-
sorban a látványos dolgokra kíváncsiak, 
gondolok itt a beruházásokra. Idén a szű-
kös költségvetésből mi mindenre futotta?

– Elkészült az Ady Endre utca felújítá-
sa, melyre sikerült pályázati támogatást is 
nyernünk. Nem látványos, de mindenkép-
pen hasznos volt, hogy elkészítettük a fa-
luközpont rekonstrukciójának tanulmány-
tervét. Ugyanakkor történtek olyan milliós 
jellegű beruházások a faluban, melyre az 
önkormányzat nem tudott pénzt áldozni, 
de aktív részese volt a fejlesztésnek. La-
kossági hozzájárulással két út aszfaltozása 
valósult meg, mely példaértékű minden 
lovasi állampolgár számára. Reményeim 
szerint hamarosan a Csárda utcai ingatlan-
tulajdonosok is hasonlóan gondolkodnak, 
és közös erőfeszítéssel, de ott is új aszfalt 
kerül a mostani helyére. Persze nemcsak 
a nagy volumenű útépítéseket, hanem a 
kisebb útszakaszokat is támogatja a maga 
szerény módján a képviselő-testület. 

– A külterületi utak állapotának javulá-
sa nagymértékben befo-
lyásolta idén a környe-
zetvédelmet, beleértve a 
szemétszállítást...

– Úgy néz ki, hogy az 
évek óta húzódó komoly 
probléma kezd megol-
dódni, hiszen kötelező 
jelleggel, de előírtuk az 
intézményi szemétszál-
lítást, mely nagyon sok 
munkával jár. Ettől füg-
getlenül eredményesnek 
ítéljük meg a kezdemé-
nyezésünket, hiszen 
egyre kevesebb hulladék 
van a külterületeken.

– Nemrégiben köz-
meghallgatást tartottak, 
ahol beszámolt az idei 

évadról. A lakosság részéről milyen véle-
mény alakult ki?

– Túl sokan nem jöttek el, melyet sokfé-
leképpen lehet értelmezni. Egyrészt, hogy 
rendben vannak a dolgok, minden zökke-
nőmentesen halad a maga útján, de ott van 
az érem másik oldala is, hogy olyan rosz-
szul végezzük a munkánkat, hogy az em-
berek szemében közönyössé váltunk. Az 
érdektelenségre talán még az is magyará-
zat lehet, hogy nem túl szerencsés időpon-
tot választottunk, legközelebb majd erre is 
jobban odafigyelünk. A közmeghallgatás 
egyik sarkalatos pontja a helyi környezet-
védelem volt, melyet elfogadhatónak íté-
lünk meg, de egyáltalán nem vagyunk elé-
gedettek. Sajnálatos módon a zajártalom 
egyre erősödik a településünkön, melyen 
változtatnunk kell. 

– Ünnepek közeledtével mi mindent kí-
ván Lovas község számára és azon belül is 
az embereknek?

– Az embereknek békét, szeretetet és jó 
erőt, egészséget. A falu számára egy olyan 
évet, ahol közösségek erősödnek, fejlőd-
nek, segíteni tudják egymást az emberek. 
éljenek olyan közösségi és társadalmi éle-
tet, ami mindenkinek elfogadható. A meg-
szorító intézkedések nyilvánvaló a jövő 
évre is kihatnak majd, de mindezt nem 
szabad letargikusan értékelni, hanem vi-
dáman kell felfogni. 

– Ha jól veszem ki a szavaiból Ön nem 
annyira borúlátó, mint az emberek többsé-
ge. Mit vár a 2008-as évtől?

– Alapvetően én egy optimista ember 

vagyok, de úgy vegyem észre, hogy a testü-
let valamennyi tagja is ilyen beállítottságú. 
Persze mi is tisztában vagyunk a realitá-
sokkal, sajnos egyáltalán nem látjuk még 
azt, hogy a kistelepülések milyen támoga-
tásban részesülhetnek. évről-évre fokoza-
tosan csökkennek az állami támogatások, 
melyeket adónöveléssel nem lehet kom-
penzálni. hiába vannak szép, ígéretes pá-
lyázatok, ha nincsen önerőnk, akkor nehéz 
bármit is megvalósítani. Ezért is vannak 
kétségeim az uniós pályázatokat illetően 
is, de némi reménysugárral tölt el, hogy a 
meghirdetett állami alap segítséget nyújt 
majd a hátrányosabb települések számára. 
ha ez a lehetőség él, akkor több pályázaton 
is indulhatunk. 

– Közeledik a kistérség váltás időpontja, 
miért szükséges ez és mit remélnek tőle?

– Reméljük, hogy beigazolódik, hogy jól 
döntött az önkormányzat, könnyebb lesz 
a lovasi emberek számára az ügyintézés, 
hiszen Balatonalmádit nagyon nehezen le-
hetett megközelíteni gépkocsi nélkül. Fo-
lyamatosan történik meg az átszervezés, 
mely előreláthatólag véglegesen tavasszal 
fejeződik be. Nyilvánvaló a Kelet-Balato-
ni kistérségben nem örültek a változtatá-
sunknak, de elfogadták, hiszen ők is be-
látták, hogy ez az ésszerű. Annak idején 
felmerült, hogy a közlekedést milyen mó-
don lehet hatékonyabbá tenni, de ezt a Vo-
lán társaságok nem tudták felvállalni. 

– A Leader-program már évek óta felve-
tődött az önkormányzatoknál, mellyel kap-
csolatban előrelépések történtek...

– Ez mindenképpen 
egy fejlődési lehető-
ség Lovas és az itt élő 
emberek számára. Az 
akciócsoportunk azon 
lesz, hogy olyan fej-
lesztési lehetőségeket 
továbbítson, melyet a 
térségben élő emberek 
találtak ki, fogalmaztak 
meg. Ez elsősorban vál-
lalkozások fejlesztésére, 
de a települések számá-
ra is segítséget nyújt. 
Minden bizonnyal ez 
közvetlen hatással lesz 
Lovasra, hiszen vannak 
érdeklődők, akiknek 
sok sikert kívánok. 

Szendi Péter
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Köszönet a lovasi gyermek és Időskorúak 
Szociális gondozásáért Alapítványunknak
Az Önkormányzat 2007-ben többször 

érintette, tárgyalta a Civil Szervezetek 
működését, támogatását. Ezek közé tar-
tozik a Lovasi Gyermek és Időskorúak 
Szociális Gondozásáért Alapítvány is.

Az alapítványt 1991-ben alapította a te-
lepülést akkor vezető önkormányzata, kö-
vetkező főbb célokkal:

- Az időskorúakról való gondoskodás 
kereteinek megteremtésével, az idősek 
klubjának létrehozása

- A település óvodájának korszerűsítésé-
re támogatás

- Idős és gyermekkorú napközis otthoni 
étkeztetésének megoldása

- A lakosság egészségmegőrző, beteg-
ségmegelőző és gyógyító tevékenységének 
elősegítése

- A gyermeknevelés és oktatása, képes-
ségük kibontakoztatásának elősegítése

Ezek a célok a létrehozáskor nagyon 
fontosak voltak. Az önkormányzat érté-

kelése szerint ma már jó része okafogyottá 
vált, vagy más módon, más szervezeti ke-
retek között hatékonyabban oldható meg, 
hiszen az önkormányzat, illetve a kistérség 
átvállalta a feladatok nagy részét.

Például az idős klub alakításánál, már 
megalakult és jól működik a Nyugdíjas 
Klub a faluban, másrészről pedig az alsó-
örsi kistérségi idősek napközis otthona, 
amit a lovasi idősek is igénybe vehetnek. 
Az alsóörsi óvoda korszerűsítésében, mint 
fenntartó, önkormányzati feladatként já-
rulunk hozzá, miután Lovason nem tudta 
az önkormányzat fenntartani saját óvodá-
ját.

A falugondnoki szolgálat bevezetésé-
vel a közétkeztetés, a gyermekek, az idő-
sek, óvodába, iskolába, rendelőintézetbe 
szállítása, illetve a rászorulók segítése in-
tézményesedett. A tehetséges fiatalok ta-
nulmányainak segítésére az Arany János 
tehetséggondozó alapítvány, illetve a Bursa 
hungarica ösztöndíj rendszer ad lehetősé-
get, amivel a lovasi fiatalok élnek is, és ez is 
önkormányzati támogatással történik.

Összességében az önkormányzat látva 
azt, hogy az alapítvány teljesítette külde-
tését, mint alapító úgy döntött, hogy ez 
év végéig megszünteti a tevékenységét. 
Javasolja a településnek, hogy az októbe-
ri újságban megjelent célokért jöjjön létre 
a falu életét támogató, már az új kihívások-
nak jobban megfelelő alapítvány.

A megszűnés kapcsán ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani az önkormány-
zat nevében a megalapítás óta elvégzett 
munkáért az alapító önkormányzatnak, és 
a valós munkát végző kuratórium tagok-
nak, valamint az őket segítő lovasi lako-
soknak. Nagy munkát végeztek az elmúlt 
16 év során a mindenkori önkormányza-
tok, ilyen jellegű tevékenységét segítve.

Reméljük a következő már más célokért 
dolgozó közhasznú alapítvány is hasonló-
képp a falu és a kitűzött célokat fogja szol-
gálni. Ehhez kívánok sok ötletet, kitartást 
és sok örömet azoknak, akik a folyamatot 
tovább szeretnék vinni a falu lakosai kö-
zül.

Kemenes Dénes,polgármester

Bár Lovas hivatalosan jövő év elejétől válik a Balatonfüredi 
Kistérségi Társulás tagjává, de már most lehet ennek hatását 
érzékelni.

A jelzőrendszeres házi gondozó szolgálat olyan szociális szol-
gáltatás, amely idős, beteg, egyedül élő, önmagát nehezen ellátó 
emberek segítségére szolgál. A balatonfüredi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ egy évvel ezelőtt indította el a szolgáltatást. A 
területi gondozás keretében szervezik a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtást. 

A szolgáltatás rádiós jelzőrendszeren alapul. Minden ellátott-
hoz telepítésre kerül egy konnektorba csatlakoztatható szemé-
lyi hívó kis központ és egy nyakba akasztható segélyhívó gomb, 
amelynek megnyomásával segítséget lehet kérni. Segítségkérés 
esetén a jelzés eljut a diszpécser központba, innen a diszpécser 
értesíti az ügyeletes gondozót, aki kimegy a jelzést leadóhoz, bár-
mikor, a nap 24 órájában. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele ingyenes. 
Nyilvánvaló, hogy Önökben is felvetődik a kérdés, hogy ki jogo-
sult minderre? Az a személy kaphat készüléket, aki egyedül élő, 
65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, pszichiátriai beteg. Két-
személyes háztartásban a 65 év feletti illető, valamint az a súlyo-
san fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, akinek az egészségi álla-
pota indokolja mindezt.

Fontos, hogy az igénybe vevő rendelkezzen vezetékes vagy 

mobiltelefonnal. Természetesen a szolgáltatás az ellátott telefon-
számláját nem terheli. A lakásba való bejutáshoz kulcsra van 
szükség, melyet felelőséggel tárolnak a központban és csak hívás 
esetén használják. Természetesen a kulcs adása nem kötelező, de 
mindenképpen javasolt. 

Nemcsak ezzel az egy szociális szolgáltatással bővült az a bizo-
nyos paletta, hanem az úgynevezett családsegítéssel is. Még egy 
1993-as kormányrendelet szabályozza a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló törvényt. Ennek célja, hogy a szociális 
biztonság megteremtése érdekében meghatározza az állam által 
biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szoci-
ális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítési 
garanciáit. 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, il-
letve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő 18. életévüket 
betöltött személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető 
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az élet-
vezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Személyesen a balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont felnőtt korúakkal foglalkozó családgondozója nyújt segít-
séget. Bővebb információval a helyi polgármesteri hivatalban, 
illetve az intézmény címén (Balatonfüred, Kossuth utca 3. tele-
fonszám: 87/580-612 és 580-613) tudnak szolgálni.

Szendi P.

JelzőReNdSzeR éS CSAlÁdSegítéS
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Fagy elleni védekezés, locsolási kedvezmény

BABA MAMA KluB
Januártól szeretnénk Baba Mama Klubot szervezni  a 

lovasi faluházban. A foglalkozásokon együtt ének-
lést, mozgást, beszélgetést, kézműves foglalkozásokat 
tervezünk. Remélem az anyukákkal közösen sikerül 

megszervezni ezt a klubbot és szívesen eljönnek majd 
egy kicsit kikapcsolódni. Lehetőség lenne kimozdulni 
otthonról, beszélgethetnek, ismerkedhetnek falubeli 
anyukákkal, azokat a dolgokat csinálhatnánk a klub-
ban, amelyeket az anyukák és babák szeretnének. ha 

kedvet éreznek és eljönnének a klubba, várom je-
lentkezésüket, ötleteiket.

Telefonszám: 70/2910-814 
ha személyesen szeretnének megkeresni, akkor a Faluház 

földszintjén működő Teleházban találnak meg nyitva tartási 
időben.

 kedd: 13.45-17.45
 szerda: 13.45-17.45

 csütörtök: 13.45-17.45
péntek: 12-16
szombat: 8-12

Várom a lovasi anyukák jelentkezését!
Szervezzünk Lovason Baba-Mama klubot!

F e l h í v Á S !
Gyerekek, szülők, nagyszülők! Idén is várjuk a kisebb-

nagyobb, bármilyen anyagból készült Betlehemeket! A 
műveket a Nagy Gyula Galériában állítjuk ki december 

23-án, a legjobbakat természetesen jutalmazzuk!

Az alkotásokat a Teleházban nyitva tartási időben vagy a 
hivatalban lehet leadni!

Nemcsak nyáron, hanem télen is oda 
kell figyelnünk a vízórákra. A fagyos idő 
beálltával gyakran előfordul, hogy egyes 
ingatlanoknál nem végzik el a tulajdono-
sok a víztelenítést, és ez komoly károkat 
okoz.

A szolgáltatást szabályozó kormányren-
delet alapján a fogyasztó köteles a vízmérő 
fagy elleni megfelelő védelméről gondos-
kodni. A megrongálódott vízmérő javítá-
sának, pótlásának, szerelésének, továbbá 
hitelesítésének költségeit idővel majd a 
szolgáltatónak kell megtérítenie. 

A DRV vezetősége az alábbiakra hívná 
fel a figyelmet, hogy ezzel is megelőzhes-
sük a komoly károkat és a vele járó plusz 
költségeket.

A vízmérőakna belső felületét megfelelő 
szigeteléssel javasolják ellátni, mely nem-
csak az akna mennyezetére, hanem az 
oldalfalakra is javasolt. A szigetelőanyag 
tekintetében fontos, hogy nedvesség hatá-
sára ne veszítsen szigetelőképességéből. Az 
aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását 
mindig ellenőrizni kell. Nem lehetnek hé-

zagok, ahol a hideg levegő az aknába ára-
molhat. A lebúvónyílást záró aknafedlapot 
szintén hőszigetelő anyaggal javasolják el-
látni, annak résmentesen záródnia kell. A 
hőszigetelés mértéke ugyanis mindenkor 
függ a külső hőmérséklet alakulásától.

A téli időszakban nem használt ingat-
lantulajdonosok figyelmét az alábbiakra 
szeretnénk felhívni.

Az esetleges vízelfolyások megelőzése 
érdekében fontos, hogy a vízmérő előtti, 
közterület felé eső csapot a téli használa-
ton kívüli időszakra ideiglenesen zárjuk el. 
Amennyiben az elzáró csap nem működik, 
azt mindenképpen jelezni kell a DRV felé. 
Magát a víztelenítést egyébként roppant 
egyszerűen el lehet végezni, ehhez nem 
szükségeltetik szakember.

Ki kell nyitni a kertben, épületekben ta-
lálható csapokat, és le kell engedni a be-
rendezésekből (bojler, WC tartály, stb.) a 
vizet. Ezután megfelelő állásba kell for-
dítani a vízmérő utáni víztelenítő csapot, 
majd a maradék vizet engedjük le a házi 
vezetékhálózatból  A víztelenítés után 

mindenképpen ellenőrizni kell, hogy az 
elzáró csapok megfelelően zárnak. A víz-
mérőn lévő számlálókerekek ilyenkor már 
nem mozoghatnak. 

Persze nemcsak télen érdemes a vízórá-
kat nézni, hanem nyáron is. Egy kormány-
rendelet szerint ugyanis lehetőség van lo-
csolási kedvezmény igénylésére. Idén, aki 
ezt nem tette meg, annak javasoljuk, hogy 
2008. április 15.-éig nyújtsa be a szolgálta-
tó részére az ezzel kapcsolatos igényét. A 
www.drv.hu honlapon pedig letölthető az 
ilyen jellegű dokumentum, melyet kitölt-
ve, aláírva két példányban kell eljuttatni a 
Dunántúli Regionális Vízmű felé. Vissza-
menőlegesen díjkorrekciót érvényesíteni 
sajnos már nem lehet, de legalább öt hó-
napon keresztül (május 1-től szeptember 
30-ig) tíz százalék kedvezményt biztosít 
így a szolgáltató. 

Aki esetleg bővebb információt szeretne 
kapni e két témával kapcsolatban, annak 
javasoljuk, hogy hívja fel a 06-40-240-240-
es ügyfélszolgálati telefonszámot. 

Szendi Péter
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Könyvek, folyóiratok, újságok, szórólapok, irodai nyomtatványok, 
névjegyek, egyedi borcímkék, plakátok és egyéb nyomdai termékek 

szerkesztése és nyomtatása kis szériában is.

Viza Nyomda
8200 Veszprém, Hajlat u. 31.

Telefon/Fax: 88/429-936, e-mail: viza.studio@chello.hu

Lovasi Hírek
A LoVASI ÖNKoRMÁNYZAT hÍRLEVELE
Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Szendi Péter
Tel.: 06 30 530 3466

E-mail: szendip@t-online.hu
Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, hajlat u. 31., Tel./fax: 88 429 936, 

e-mail: viza.studio@chello.hu

A hagyományoknak megfelelően a szervezők ismét hívják és várják Önöket, 
töltsünk el kellemesen, békességben néhány órát, az év végén és az újév 
kezdetén, Lovason.
Reméljük, hogy hozzájárulhatunk békés boldog ünneplésükhöz és egy 
örömteli boldog újév kezdetéhez.

Programok
December 23. vasárnap 16 óra Nagy Gyula Galéria ünnepi kibővített kézi-
munka kiállítás a lovasi asszonyok munkáiból
Helyszín: Nagy Gyula Galéria, Lovas Fő u. 12.
A kiállítás megtekinthető: 2007. december 23. - 2007. január 5-ig

December 23. 17 óra Templom tér - Lovasi Betlehemes
Az idén is egy betlehemes bemutató alkalmából kívánhatnak szeretetteljes 
karácsonyt egymásnak a lovasiak és az idelátogató kedves vendégeink. A 
meleg pogácsát, süteményt, gesztenyét a lovasi asszonyok, a forralt bort, 
forró teát a lovasi boros gazdák kínálják jó szívvel.
A gyűjtést és a betanítást Márffyné Eredics Eszter végezte. A próbákon Fe-
renczy Gáborné segített.

December 27. 14 óra Sarok Borozó (20 fő)
14.30 óra Téli lovas betyárbemutató
Tócsi, langalló, borkorcsolyák, meglepetés, borkóstoló
Információ: Lovas, Csárda u. 1. 87/447-785,30-9477-377

December 28. 14 óra Csiszár Család Pincészete 
17 órakor bordalok Steinhausz György előadásában
Minden nap nyitva! Paraszttál (előzetes megbeszélés alapján), borkóstoló, 
borbemutató,
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra,
Nyitva tartás: december 27-31-ig, Tel.: 30-987-4414

December 28. 15 és 19 óra Pap Huba Pincészet (30 fő)
 Harmonikás mulatság,  zenél: Nádasi Elemér
borkóstolás, borkorcsolya, meleg ételek, belépő: 500 Ft
A bevételt az Óévbúcsúztató rendezvénysorozat javára ajánlják fel!
Információ: Lovas, Kishegyi u.5.,Tel.: 87/575-080, 20/936-6550

December 29. 14óra Tóth János  Boros Pince (15 fő)
hurka, kolbász, zsíros kenyér, pogácsa, borkóstoló
Információ: Lovas Öreghegy (Lovas-Paloznak közötti buszmegállónál,fenyő-
fa melletti utca) Tel.: 20-3420-318

December 29. 18 óra Lovas Csárda (100 fő) 
cigányzene, bio sült malac, szárnyasok
Információ: 87/447015,20-973-4114

December 30. 9 óra Lovas Csárda 
Év végi disznóvágás, reggeli a füstölőből, friss vér hagymával (2000Ft). 
Ebéd: sültek, toroskáposzta, pecsenye (1500 Ft). Vacsora: orjaleves, sültek, 
hurka, kolbász, rétes (3000 Ft). 17 órától cigányzene. Egész napos program: 
6500 Ft. Napközben egyéb más meglepetések. Információ: 87/447-015, 20-
973-4114

December 31. 14 óra Csiszár Család Pincészete
borkóstoló, borbemutató, Paraszttál (előzetes megbeszélés alapján). Infor-
máció: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra, Tel.: 30-987-4414

December 31. 21 óra Szilveszteri Boros – Batyus Bál
A jó hangulatról Matyi István zenész gondoskodik!
A helyszínen is lesz lehetőség virslit, bort vásárolni!
Belépődíj: 1200 Ft
Szívesen fogadunk tombolatárgyakat!
Helyszín: Lovas Faluház, Jelentkezni lehet: 30/275-1329 vagy a 70/291-0814 
es telefonszámon!

2008. január 5. 14 óra Forralt borfőző verseny a Templom téren 
Jelentkezés,információ: 06/20-9557-209
Újévköszöntő várhatóan 16 órától, utána: újbor kóstolás
Helyszín: Lovas Faluház, várhatóan 18 órától Steve Taylor Szabó pánsípmű-
vész előadása

Egyéb hasznos információk
Kishalász Vendégház, tereplovaglás, futószárazás,kocsizás,
Lovas, Öreghegy u. 2., Információ:30-3694-489, 87-700-849
Somlyó lovarda, lovaglás
Információ: 20-9863-142, 87-447-399

Lovaskocsikázás a pincékhez!
Információ: Pajor József: 06/20-9850-400
Kis Áron: 06/20-777-4121

Szállás:
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület Alsóörs-Csopak-Felsőörs-Lovas-Paloz-
nak szállás, vendéglátás, borozó ajánlatok Információ: Keresztes Éva 70/371-
8501 email: info@balatonriviera.hu
Kovács Ferenc 8 fő, Információ: 87/447-463
Urhegyi János 7 fő, Információ: 87/447-461,70/5766-933

Támogatók, Szervezők:
Lovas Község Önkormányzata és Civil szervezetei, a Csopak Környéki Borút 
Egyesület, Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Skicc Reklámstúdió Kft. 

A Lovasi Óév Búcsúztató Napok összeállítását a programban résztvevők és 
Nagy Tünde művelődésszervező végezte. Tel:06/70-291-0814

óév BúCSúztAtó NApOK lOvASON
2007. december 23-2008. január 5-ig


