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A testületi ülésről jelentjük...
Az elmúlt időszakban a települések 

folyékony hulladék elvezetésével, el-
szállításával és kezelésével kapcsolatos 
központi szabályozás jelentősen megvál-
tozott. A „települési folyékony hulladék” 
fogalma helyett a „nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz” fogal-
ma került bevezetésre. Az önkormányzat 
köteles gondoskodni a településen talál-
ható szennyvízbekötés nélküli ingatlanok 
esetében a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének szer-
vezéséről és ellenőrzéséről. A rendelet 
megalkotásához  a DRV Zrt. tájékoztatá-
sa alapján – Lovas község környezetében 
működő, megfelelő kapacitással rendel-
kező vállalkozóktól két ajánlat érkezett 
be. A képviselő-testület Parrag György 
beadványát támogatta. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívást intézett Lovas 
Község Önkormányzatának. A rendelke-
zések az építményadó alóli mentességre 
vonatkozó és iparűzési adóra vonatkozó 
előírásait érintik. Az idegenforgalmi adót 
320 Ft-ról 400 Ft-ra emelte a testület, 
mely még így is a környék legalacsonyabb 
kurtaxája.  

Az Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló rendeletet 

elkezdte tárgyalni a képviselő-testület, 
melyet a decemberi ülésen kívánnak jó-
váhagyni. Három pályázat érkezett a ko-
rábbi falugondnoki buszra (Ford Tranzit). 
A testület végül Magyar Judit ajánlatát 
fogadta el 1 millió 51 ezer forint értékben. 
Jóváhagyták a jövő évi belső ellenőrzési 
tervet, melynek várható időpontja 2015. 
júliusa. Ellenőrzésre javasolták a kiépített 
belső ellenőrzési kontrollok működtetését 
és annak megfelelőségét, valamint a köz-
zétételi kötelezettség teljesítésének vizs-
gálatát. 

Döntöttek a Mikulás ünnepély és a 
Szépkorúak köszöntésének időpontjáról 
és a rendezvények tartalmáról. Döntés 
született a hóeltakarítási munkálatokról, 
ezzel kapcsolatban a testület megbízta Si-
mon Géza helyi vállalkozót. A Balatoni és 
Fő utcák járdatervezésének előkészítését 
elindította az önkormányzat. Az Önkor-
mányzat által kiírt Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíj Pályázatra határidőre 
három kérelem érkezett, mindegyik meg-
felelt a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

Szendi Péter

MEGHÍVÓ
Szépkorúak köSzöntéSE

Szeretettel várunk minden 62 éven felüli lovasi lakost 
és párját, 2014. december 12-én, pénteken, 16 órakor a 
faluház nagytermében tartandó ünnepségre.
tervezett műsor:
16.00 óra: Stefancsik annamária a pannon Várszínház 
és kőrösi Csaba a petőfi Színház művészeinek műsora
16.30 óra: lovasi gyerekek fellépése
kérjük, jöjjenek el, hadd lássuk vendégül és köszönt-
sük önöket nagy tisztelettel. az estét finom vacsora és 
Jehoda Ferenc zenész teszi élvezetesebbé.

Lovas község önkormányzata

kedves Gyerekek,
Szülők, nagyszülők!

Lovas község önkormányzata szeretettel hív és vár 
mindenkit a 2014. évi Mikulás napi rendezvényre!

Időpont: 2014. december 6. (szombat) 15.00 óra.  
Helyszín: faluház nagyterme

Tervezett műsor:
Interaktív Mikulásváró műsor, majd Mikulás bácsi meg-
ajándékozza a gyerekeket. 
Utána játszóház és mézeskalács díszítés a Lovas Jövő-
jéért Egyesület szervezésében. 
Ha kíváncsiak vagytok a Mikulásra, akkor gyertek el! 
Mindenkit szeretettel várunk!
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Közeledik a tél ünnepekkel, hideggel...
Az ünnepekre való készülődés 

sok gonddal, fáradtsággal jár, de sok 
örömmel is. A vásárlási lázban se fe-
ledkezzünk meg arról, hogy - az aján-
dékokra szánt nagyobb összegekkel 
- útnak indulva a zsúfolt üzletekben, 
piacon, nagy tömegben könnyebben 
válhatnak bűncselekmény áldozatává. 

A vásárlásoknál történő odafigye-
léssel megelőzhető a baj, ha 

•	mindig olyan helyre tesszük 
pénztárcánkat, ahol nehezen hoz-
záférhető

•	a bankkártya pin-kódját nem ír-
juk a tokra, nem tartjuk a kártya 
mellett 

•	a parkolóban nem tévesztjük 
szem elől értékeinket, a gépkocsi 
utasterét zárva tartjuk a csomag-
tartóba történő pakolás közben

Már többször írtam arról, hogy a 
csalók, trükkös tolvajok szezonja az 
ünnepi bevásárlás. Fogjunk gyanút, 
ha 

•	a házalók feltűnően olcsón akar-
nak értékesnek látszó tárgyakat 
eladni

•	amikor telefonon ajánlanak ked-
vező lehetőséget: gyapjú vagy 
mágneses ágynemű, ékszer, mű-
szaki cikk, gyógyászati termékek 
vásárlására vagy lehetőséget ol-
csó üdülésre, utazásra

•	ha egy idegen minden áron be 
akar jutni az otthonunkba

Az ünnepi készülődés idején se fe-
ledkezzünk meg rászoruló embertár-
sainkról. Az adományra szánt pénzt 
mindig hivatalosan, postán, bankban 
juttassuk el az általunk kiválasztott 
célra.

A Rendőrség részéről folyamatos 
a veszélyeztetett csoportba sorolható 
emberek és tartózkodási helyeik fel-
térképezése, felkeresése. Ez nemcsak 
a hajléktalanok számbavételét jelen-
ti! Sok idős ember is él egyedül!

Köztük és a fiatalabbak között is 
vannak, akik betegek, rokkantak, el-
esettek, nem tudják ellátni magukat 
megfelelően. Sokan élnek a telepü-
lések külterületein, kieső helyeken, 
rossz körülmények között, akiknek 
nincsenek szomszédjai, akikre nem 
figyel senki. Ők azok, akikre a hideg-
ben jobban kell figyelnünk!

A rendőrség folyamatosan, visz-
szatérően járja a területet, kollégá-
im rendszeresen felkeresik az ismert 
tartózkodási helyeket, az elesett 
embereket saját otthonaikban, hogy 
szükség esetén intézkedjenek, vagy 
jelezzenek az önkormányzatoknak, 
társhatóságoknak. Nagy segítség az, 
amikor bejelentés érkezik rászoru-
lókról, hiszen az időben érkező segít-
ség ér a legtöbbet!

A külterületek, ritkán lakott he-
lyek ellenőrzése bűnmegelőzési 
szempontból is jelentős, mert a 
rendszeres járőrözés elriasztja a 

rossz szándékkal érkezőket, akik a 
felügyelet nélkül hagyott ingatlano-
kat feltörik, még ha csak téli szál-
lásra használják is. A Rendőrség 24 
órás közterületi jelenlétet biztosító 
programja a nyáron indult, és a tél 
végéig tart. Ennek keretében bármi-
kor és bárhol találkozhatnak járőrö-
ző kollégáimmal.

Hogy ne érezzék magukat elhanya-
golva a közutakon közlekedők sem 
november 6-val indult a „Látni és lát-
szani” közlekedésbiztonsági fokozott 
ellenőrzés. Az optikusok a jó látás 
biztosítása, a szervizek a jó láthatóság 
és látás segítése érdekében végeznek 
ellenőrzést. A www.latnieslatszani.hu 
oldalon ismerhetik meg a civilek által 
kezdeményezett akciót, amelyhez a 
rendőrség is csatlakozott. Hiszen, aki 
elindult, haza,  illetve célba is  sze-
retne érni.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk 
szeretteinkre, vigyázzunk egymásra, 
segítsünk a rászorulóknak, hogy a 
„szeretet ünnepe” valóban a szeretet 
jegyében teljen el!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Márton napját ünnepeltük

Beszámoló a Lovas Egyesület 
munkájáról

„Egyházi adó”
Ötödik alkalommal ren-

dezték meg a faluház nagy-
termében a Márton napi 
vígasságokat. Egy tűt sem 
lehetett leejteni, olyan sokan 
voltak.

Az ünnepi műsor az Endrődi 
Sándor Református Általános 
Iskola 6. osztályos diákjainak 
vidám Márton napi összeál-
lításával kezdődött. Balázs 
Benedek, Gaál Zsanett, Guáth 
Romulusz, Rozgonyi Zsom-
bor, Sebestyén Fanni, Simon 
Luca, Szimicsek Dorotea Sza-
móca és Tábori Olivér több-
ször tapsra ragadtatta a nagy-
érdeműt. Felkészítő tanárjuk 
Hirsch Zoltánné volt. 

Ezután Bogdán Norbert a 

Snétberger Zenei Tehetség 
Központ korábban végzett 
diákja adott elő klasszikus 
örökzöld slágereket, a Beatles-
től kezdve egészen a Magna 
Cum Laudeig.  Az újbort vitéz 
Ajtós József László esperes, 
plébános áldotta meg, aki Pál 
apostol Timóteushoz írt első 
leveléből idézet: „Ne csak vi-
zet igyál, hanem gyomrod és 
gyakori gyöngélkedésed miatt 
igyál egy kis bort is.” 

A bormustrát és borkóstolást 
finom vacsora követte, sült li-
bacomb, törtburgonya, párolt 
vöröskáposztával. A kulináris 
élvezetek után a jó hangulatról 
a Búgócsiga együttes gondos-
kodott. 

Szendi Péter

 Az úgynevezett egyházközségi 
hozzájárulási díj („egyházi adó”) 
minden katolikusnak, aki jövede-
lemmel rendelkezik és betöltötte 
a 18. életévét, annak a plébániára 
kell befizetnie, amelynek terüle-
tén lakik (állandó, vagy ideiglenes 
lakcíme van). (Egyházi Törvény-
könyv „CIC 518. kánon”).

Tehát a plébániához való tarto-
zás nem tetszőleges, hanem a lakó-
hely szerint  automatikus. Szent-
misére és más liturgikus cselekmé-
nyekre, hitoktatásra, közösségbe a 
hívők szabad választásuk szerint 
járhatnak bármely katolikus temp-
lomba, plébániára. Ezeken a he-
lyeken adományokat is tehetnek, 
ez azonban nem tévesztendő össze 
az úgynevezett „egyházi adóval”. 
Mivel a templom nem „különféle 
alkalmakra (születés, halálozás, 
esküvő) bérbe vehető terem”, ha-
nem a község katolikus életének 

központja, ezért annak fenntartása, 
minden katolikus feladata. Egyben 
az egyházközségi hozzájárulás 
megfizetésével ki-ki megvallja a 
helyi egyházközséghez tartozását 
és katolikus identitását.

Egyházközségi hozzájárulás 
2014. évi díja nyugdíjasoknak: 
3.500 Ft/Év, illetve munkaviszony-
nyal rendelkezőknek: 4.000 Ft/Év.

AZ ÖSSZEG BEFIZETÉSÉT 
A PLÉBÁNIA HIVATALBAN, 
VAGY AZ EGYHÁZKÖZSÉG 
HELYI MEGBÍZOTTJÁNÁL LE-
HET MEGTENNI.

Helyi megbízott, Lovason Ko-
vács Marcell Károly. Nála lehet 
szombatonként a sekrestyében 
szentmise előtt és után befizetni az 
egyházközségi hozzájárulást, vagy 
telefonos megbeszélés alapján 
háznál is.
Telefonszám: 06/20-25-40-186

FELHÍVÁS
A Lovasi Római Katolikus Egyházközség gyűjtést szervez

a Karitász „Jónak lenni jó” céljaira!

a karitász elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztál-
kodási szereket, játékokat, édességet vár adományként. na-

gyon szívesen fogad könyveket és ruhákat. 
arra kérjük az adományozókat, hogy olyan ruhákat, könyveket 
hozzanak, amelyeket maguk és gyermekük is szívesen fogad-
na. 
Lovason a felajánlásokat 2014. november 30-tól (vasárnap) 
2014. december 21-ig (vasárnap) várjuk. adományokat szent-
mise előtt és után a templomban, illetve kovács Marcellnál 
(06/20-25-40-186) lehet leadni. 
adományaikat előre is köszönjük!

„Minél többet adsz, annál több jó dolog történik veled.”

A Lovas Egyesület idén is 
megrendezte két díjugrató, 
és fogathajtó versenyét, ame-
lyek már 15. éve a környék 
lovas életének meghatározó 
eseményei. Ezeken az ama-
tőr versenyeken mérik fel 
tudásukat a fiatal lovasok, 
mielőtt megyei, vagy regio-
nális versenyen indulnának. 
A tapasztaltabb lovasoknak 
is itt van alkalmuk új lovai-
kat, csikóikat kipróbálni. 

A falunapokon a 
lószépségverseny mellett 
megrendeztük a polgármes-
terek és alpolgátmesterek fo-
gathajtó versenyét, melynek 
nagy sikere volt az indulók és 
a nézők körében egyaránt. A 
paloznaki szüreti felvonulá-
son fogatokkal és lovasokkal 
is részt vettünk felelevenít-
ve a régi szüreti mulatságok 
hangulatát. 

Egyesületünk segítségé-
vel idén tavasszal megren-
dezésre került az első mo-

nostorapáti lovas verseny, 
amelyből reméljük, hogy az 
ottani lelkes lovas társaság 
is hagyományt tud terem-
teni. Nagy örömünkre idén 
már több díjugrató versenyen 
képviselték Egyesületünket 
fiatal lovasaink. Monostor-
apátiban Tóth Otília Maci 
nyergében hibátlan lovaglás-
sal és remek időeredménnyel 
az első helyet szerezte meg. 
Láziban Szíjj Hajnalka Pa-
rázzsal hibátlanul teljesítve 
a pályát, a második helyen 
végzett, ugyanitt Tóth Diána 
Szellő nevű lován egy hibá-
val ötödik lett. 

Remélem, hogy jövőre 
még több megmérettetés-
re sikerül eljutnunk, és ott 
eredményesen szerepelnünk. 
Terveink között szerepel az 
eddig megszokott rendezvé-
nyeinken kívül fogathajtó te-
repverseny megrendezése is.

Kis Áron

A Szent Család ádventi népi ájtatosság
Lovason az Úr 2014. évének  december

(Karácsony) havában

2014. december 14. (vasárnap) 18.00 Magyar Pál , Köves köz 3.

2014. december 15. (hétfő) 18.00 Márffy Bence, Malomvölgy u. 35.

2014. december 16. (kedd) 18.00 vitéz Pintér Kornél,Petőfi u. 9. 

2014. december 17. (szerda) 18.00 Mecsériné Róka Erzsébet, Fő u. 16.

2014. december 18. (csütörtök) 18.00 Kuti Norbert, Arany János u. 11.

2014. december 19. (péntek) 18.00 Kemenes Dénes , Fő út 11.

2014. december 20. (szombat) 18.00 Gerbel Ferencné, Vörösmarty u. 10.

2014. december 21. (vasárnap) 18.00 Nesztinger Péter, Malomvölgy u. 7.

2014. december 22. (hétfő) 18.00 Kovács Károly,  Petőfi u. 8.
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Óévbúcsúztató Napok
2014. december 23. – 2015. január 1.

A hagyományoknak megfelelően a szervezők ismét hívják és vár-
ják Önöket, töltsünk el kellemesen, békességben néhány órát, az 
év végén és az újév kezdetén, Lovason. Reméljük, hogy hozzájárul-
hatunk békés, boldog ünneplésükhöz és egy örömökkel teli újév 
kezdetéhez.

PROGRAMOK:
DECEMBER 23. (kedd) 17 ÓRA
Lovasi Betlehemes lovasi fiatalokkal. Helyszín: Lovas, Templomtér.
Az idén is egy betlehemes bemutató alkalmából kívánhatnak sze-
retetteljes karácsonyt egymásnak a lovasiak és az idelátogató ked-
ves vendégeink. A meleg pogácsát, süteményt,  lovasi assszonyok, 
a forralt bort, forró teát a lovasi boros gazdák kínálják jó szívvel. A 
felkészítést Márffyné Eredics Eszter végezte. 

DECEMBER 27. (szombat) 14 ÓRA. SAROK BOROZÓ 20 FŐ. 
Előzetes bejelentkezés alapján! Tócsi, vadpörkölt. 
Információ: Lovas, Csárda utca 1. Bejelentkezés: 70/379-3703.

DECEMBER 27-31. 14 ÓRA CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE.
Minden nap nyitva! Előzetes megbeszélés alapján: Paraszttál, zsíros 
kenyér, borkóstoló, borbemutató. 
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra.
Nyitva tartás: december 27-31. Telefon: 30/987-4414.

DECEMBER 28. (vasárnap) 15 ÓRA 30 FŐ 19 ÓRA 30 FŐ PAP 
HUBA PINCE.
Előzetes bejelentkezés alapján! Meleg étel kínálása. Harmonikás 
mulatság Nádasi Elemérrel! Belépő: 1500 Ft. A Pincészet a bevételt 
felajánlja a Lovas Jövőjéért Egyesület részére. 
Bejelentkezés: Lovas, Kishegyi utca 5.
Telefon: 87/447-114 vagy 20/936-6550.

DECEMBER 29. (hétfő) 16 ÓRA TÓTH JÁNOS BOROS PINCE 15 FŐ.
Előzetes bejelentkezés alapján! Meleg ételkínálás és borkóstoló. 
Információ: Lovas, Öreghegy (Lovas-Paloznak közötti buszmegálló-
nál, fenyőfa melletti utca). Telefon: 20/3420-318.

DECEMBER 30. (kedd) 14 ÓRA CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE
16 órakor „Irodalmi gyöngyszemek a borról” Előadja: Kolti Helga 
színművész. Előzetes bejelentkezés alapján: Paraszttál, zsíros ke-
nyér, borkóstoló, borbemutató. Információ: Lovasról Paloznak felé 
a TSZ Major után balra, 30/987-4414.

2015. JANUÁR 1. (csütörtök) 14 ÓRA 
Forraltbor főzőverseny népi kikiáltóval.
Helyszín: Lovas, Templomtér. Jelentkezés, információ: Vajda Kálmán 
20/9557-209. Újévköszöntő várhatóan 16 órától.
Utána: újborkóstolás. Helyszín, Lovas, Faluház.

Hasznos információk:
Lovas kocsikázás a pincékhez! Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás. 
Információ, előzetes bejelentkezés: Kis Áron: 20/777-4121.

Támogatók, szervezők:
Lovas Község Önkormányzata és civil szervezetei, Csopak Környéki 
Borút Egyesület.

A Lovasi Óév Búcsúztató Napok összeállítását és a programban 
résztvevőket Szendi Péter művelődésszervező koordinálta. Telefon: 
87/575-083, 30-530-3466, email: konyvtar@lovas.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!
Lovas Község Önkormányzata

A „Halloween” ősi kelta 
hagyományokból kialakult 
ünnep, amit elsősorban az an-
golszász országokban tartanak 
(Írország, Skócia, Egyesült 
Államok és Kanada) október 
31. éjszakáján, bár mára már 
az egész világon elterjedt. Az 
angol Halloween szó szerinti 
fordításban a Mindenszentek 
(All Hallows) előtti estét je-
lenti.

Az ünnep tartalmi jelenté-
se az ősi kelta halotti kultúra 
ünnepe, melynek során ör-
dögűzési rigmusokat hajtanak 
végre (szellemnek öltözve 
parádéznak az utcákon), hogy 
kiűzzék a halottak rosszakara-
tú boszorkányait, kísérteteit és 
egyéb szellemeit a házaikból. 
Az Írországban és Skóciában 
élő törzsek ezen a napon ünne-
pelték az újévet – a Samhain 
–t, vagyis a nyár végét és 
ilyenkor egyszerre hódoltak a 
Napisten és a holtak Ura előtt. 
Hitük szerint ugyanis ezen 
a napon tért vissza a földre 
azoknak a bűnösöknek a lelke, 
akik az elmúlt esztendőkben 
haltak meg és azóta állatok 
testében léteznek.

A Halloween legismertebb 
jelképe a faragott töklámpás 
az úgynevezett Jack-lámpa, 
amely eredetileg kettős célt 
szolgált, egyrészt távol tartot-
ta a gonosz szellemeket, más-
részt pedig így világítottak a 
halottak szellemeinek. A le-
genda szerint Jack egy része-
ges, tréfás, ám leleményes ko-
vács volt, aki először a pokol 

tüzéből neki odadobott fada-
rabot, egy kivájt répába tette 
és azóta bolyong lámpásával 
a pokol és a mennyország kö-
zött, mert sehova sem engedik 
be alvilági élete miatt. 

Már a mi kis falunkban is 
lassan hagyománnyá válik, 
hogy a Lovas Jövőjéért Egye-
sület szervezésében a gye-
rekek tököt faragnak ezen a 
napon Vellai János barátunk 
közreműködésével. Ebben az 
évben először sütőtököt és 
almát is sütöttünk hangula-
tos kis kemencénkben. Egyik 
ellenfelünk a korai sötétedés 
volt, mert lassan sültek tökje-
ink és Kránitzné Erika almái, 
még szerencse, hogy Hajdú 
Ági és Hull Zizi készen hoz-
ta süteményeit. A másik el-
lenfelünk a „kicsi kemence” 
volt. Azt hiszem, legközelebb 
emeletes tepsiket kell hasz-
nálnunk az egyszerre süthető 
mennyiség növelésére. A sok 
gyerek a tökfaragás mellett 
még „festő” szenvedélyének 
is hódolhatott, aminek szintén 
a sötétedés vetett véget. 

A visszajelzések alapján 
hangulatos kis délután volt, de 
nemcsak a gyerekek, hanem a 
szülők is jól érezték magukat 
és a „kemence fűtője” sem 
fázott. A sötétedésbe nyúló 
délután végén szép látványt 
nyújtottak és különleges han-
gulatot árasztottak a faluház 
teraszára kirakott világító tök-
lámpások, amelyek mind más 
és más arckifejezésűek voltak.

Horváth Ferenc

„Tököltünk” egy kicsit!
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