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Nem emelik
a helyi adókat

A helyi adórendeletet mó-
dosítására tavaly decemberé-
ben került sor, mely idén január 
1-től lépett hatályba. A képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy 
idén nem emeli az adók mér-
tékét, és nem vezeti be új adó-
ként az ebrendészeti hozzájáru-
lást sem. 

A DRV megküldte az ön-
kormányzat részére a jövő évi 
szennyvízdíjakat, melyet az ön-
kormányzat jóváhagyott. A la-
kossági alapdíjfogyasztás 460 
Ft/hó+ÁFA, míg a fogyasz-
tási díj köbméterenként nettó 
619 forint, a közületeknél 674 
forint+ÁFA. 

A hulladékszállítási díjjal 
kapcsolatban a Balatonalmá-
di Kommunális és Szolgáltató 
Kft. levelet írt az önkormány-
zatnak. Az ajánlásban megfo-
galmazásra került, hogy 2011. 
évben különböző kényszerí-
tő körülmények hatására rész-
leges üzemeltetés beindításá-
val kell számolni, ennek dí-
ját csak a műszaki tartalom is-
meretében lehet meghatározni. 
Üzemeltetés hiányában a köz-
szolgáltatási szerződésben rög-
zített díjak tényadatokra alapo-
zott felülvizsgálata sem történ-
het meg. Ezért javasolják, hogy 
a közszolgáltatási szerződés-
ben rögzített 2011-re számí-
tott díjak legyenek érvényesek 

2012-re azzal, hogy bevezeté-
sükre csak a rendszer üzemel-
tetésekor kerül sor. A valós díj-
képzést befolyásolja az a tény 
is, hogy az ÉBH Konzorcium 
annak megvalósításán dolgo-
zik, hogy a Királyszentistváni 
Hulladéklerakót 2012. január 
1-től részlegesen újra lehessen 
indítani.

A Lovas Kövestetői ingat-
lantulajdonosok képviseleté-
ben Aleva György és Varga Já-
nos kérelemmel fordultak a 
képviselő-testülethez, hogy a 
Kövestető történetének alaku-
lásáról szóló többoldalas anyag 
a Lovasi Hírek különszáma-
ként jelenjen meg, melyet jóvá-
hagyott az önkormányzat. Mint 
ismeretes 1972-ben kezdődött 
a Kövestető gyökeres átalaku-
lása. Az itt élők és tulajdonosok 
szeretnének méltóan megemlé-
kezni a 40 év történéseiről, ala-
kulásáról. Ennek keretén belül 
elkészült egy fényképekkel il-
lusztrált több oldalas anyag. 

A közmeghallgatáson 
Ferenczy Gáborné polgármes-
ter asszony ismertette az idei 
költségvetési adatokat, és emlí-
tést tett a jövő évi várható fej-
lesztésekről és a község kör-
nyezetvédelmi helyzetéről. 

Szendi Péter

A Lovasi  Önkormányzat és  a körjegyzôség dolgozói
kellemes karácsonyi ünnepeket és  boldog új évet  kívánnak

Lovas állandó lakosainak és  nyaralótulajdonosainak!

Most csend van
karácsonyi gondolatok

Hát eljöttél! Vártunk már 
nagyon... Gyermekként ér-
keztél közénk, ártatlanul a 
bűnös világba. Egyszerűen 
jöttél, mégis királyok követ-
tek. Jöttöd nem ígért ara-
nyat, gazdagságot, mégis 
kincsekkel ruházott fel min-
ket. Fényt hoz-
tál végtelen-
nek tűnő éj-
szakánkba és 
meleget, mo-
solyt, örömöt 
o t t h o n a i n k -
ba, családja-
ink asztalá-
hoz. Ma mind-
annyian érke-
zésed ünne-
peljük, hiszen 
Te értünk születtél. 
Csillag jelzett és tüzet hoz-
tál, mely azóta is velünk 
van. De látod, mi gyen-
gék vagyunk, bűnösök. 
Sokszor elfelejtünk, ma-
gadra hagyunk, gondola-
tainkat elvonja a hétköz-
napok közönye. Csak ro-
hanunk és gyakran elme-
gyünk fontos dolgok mel-
lett. Pedig te hány arc-
ban, hány segítségért nyú-
ló kézben, hány kedves szó-
ban ott vagy, mosolyogsz 
ránk, nyúlsz felénk, szólsz 
hozzánk. Bárcsak több-
ször meglátnánk téged, nem 
csak ilyenkor, nem csak ma. 
Ma Karácsony van. Több, 
mint kétezer éve indultak 

el hárman egy csillagot kö-
vetve és egy anya menekült 
gyermekével a szíve alatt. 
Már akkor üldöztek téged 
és az óta is újra, meg újra. 
Az egyszerűségbe, a sze-
génységbe születtél. Egy 
istállóban vetted fel a test 

nehéz ter-
hét, pedig ér-
kezhettél vol-
na hadvezér-
ként is sere-
gek élén, a ki-
választott nép 
messiásaként. 
De te más-
ként váltot-
tál meg min-
ket: nem kard-
dal és villám-

mal, hanem szóval és szív-
vel. Nekünk adtad minde-
ned amid volt, akkor is, ha 
mi sorsot vetettünk rá és 
gyakran eltékozoltuk. Hoz-
zánk jöttél, köztünk éltél 
és mi láttuk dicsőségedet. 
Most csend van, nyugalom, 
béke. Születésed napján el-
hallgatnak a fegyverek, el-
csendesednek a nyüzsgő vá-
rosok, az emberek pedig a 
világ minden részén meg-
próbálnak legalább pár 
napra mások lenni. Ilyen-
kor gyakran gondolunk rád, 
Te mindig velünk vagy. Bár-
csak az év minden napján 
emlékeznénk erre... 

Rásky Miklós
református lelkész
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Vállaljuk méret utáni:
-egyedi-, alkalmi ruhák, kosztümök… varrását akár több darabos 

konfekció megrendelést is!
• javításokat, igazításokat

• átalakításokat
• zippzár cserét, felhajtásokat

Ezen kívül varrodánk
saját tervezésű

FITNESS és SPORTRUHÁZAT gyártásával is foglalkozik.
Referenciáink  megtekinthetőek:

www.dubapp.hu oldalunkon !
Szeretettel várunk minden megrendelőt!

Tel.: 06-20-957-2998, Lovas, Malomvölgy u.15.

VARRODAI SZOLGÁLTATÁSOK

MASSZÁZS
Minden pénteken
15.30-19.30-ig

az orvosi rendelőben.

Ajándékutalvány is váltható
a helyszínen,

gondoljon a Karácsonyra!

Szeretettel várom kedves vendégeimet! 

Simonné Ildikó 
Telefon: 30-440-2912

Mire figyeljünk, hogy az évvége szép legyen?
Talán nem csak nekem tűnik úgy, hogy ro-
hannak a napok, hetek, hónapok, és már 
megint a télre, az év végi ünnepekre készü-
lünk.
A készülődés során, a Karácsony önfeledt 
napjaiban és utána se feledkezzünk meg 
azokról, akiknek ez az időszak nem fel-
tétlen jár együtt az örömmel. Ha módunk-
ban áll segítsünk a rászorultaknak, hogy 
a mi ünnepünk is szebb legyen. És persze 
ne feledkezzünk meg ennek az időszak-
nak a veszélyeiről sem. 

•	 Mind gyalogosan, mind kerékpárral, 
gépjárművel közlekedve számítanunk 
kell a megváltozott látás- és útviszo-
nyokra. Ügyeljünk a megfelelő sebes-
ség megválasztására!

•	 A zord téli időjárási körülmények kö-
zött a biztonságos közlekedés feltét-
elei a jó állapotú téli gumik, az útra bő-
ven elegendő mennyiségű üzemanyag, 
felkészülés az elakadásra, váratlan hó-
esésre takaróval, meleg itallal, ruhával, 
esetleg élelemmel, és nagyon hasznos 
tud lenni a lapát és a nem mindenütt 
kötelező hólánc. 

•	 Legyen elegendő tüzelő anyag a ház-

nál, ne alkohollal tartsuk melegen 
magunkat, mert az bágyadtsághoz, 
csökkenő fizikai teljesítő képességhez, 
így könnyen kihűléshez vezethet.

•	 Ellenőriztessük a fűtésre használt – 
különösen a gázzal működő – eszkö-
zök állapotát, a kémények tisztaságát, 
hogy a tragédiát elkerülhessük.

•	 Ne csak a karácsonyi bevásárláskor 
ügyeljünk arra, hogy a parkoló gépko-
csiban, látható helyen értéket ne hagy-
junk. A gépkocsit akkor is zárjuk be, ha 
a csomagtartóba pakoláskor nem tud-
juk szemmel tartani az utasteret.

•	 Ne vásároljunk házalóktól vagy túl ol-
csón ajánlott ajándékokat, mert köny-
nyen trükkös lopás vagy csalás áldoza-
taivá válhatunk. 

•	 Karácsony önfeledt napjaiban se feled-
kezzünk meg a minden évben előfor-
duló karácsonyfatüzekről. Ne hagyjuk 
égve a gyertyákat hosszan, és különö-
sen ne, ha elmegyünk otthonról vagy 
már kicsit száraz a fánk!

•	 A petárda vásárlása, eladása, hasz-
nálata tilos! Csak a kereskedelemben 
legálisan beszerezhető kis tűzijáték-
nak számító eszközöket vegyük igény-

be az ünnep színesítéséhez. A médiá-
ban ezek használatának szabályozásá-
ról elhangzó információkat vegyük ko-
molyan, mert saját testi épségünkért, 
mások, akár gyermekeink, sérülésével 
járó balesetekért csak magunkat okol-
hatjuk.

Az ünnepek kapcsán, sajnos, szólnom kell 
olyan dolgokról is, amelyek nem férnek ösz-
sze a szeretet fogalmával. Az év végén több 
időt töltenek együtt a családtagok, a meglé-
vő és felgyülemlett feszültségek is gyakrab-
ban robbanhatnak. Ezekben a családi konf-
liktusokban mindig a gyerekek szenvedik 
el a legnagyobb sérelmeket. Még, ha nem is 
részesei fizikai erőszaknak, a lelki bántal-
mazás, a szomorú hangulatú ünnep hatása 
alól nem tudják kivonni magukat. A gyere-
kek védtelenek és kiszolgáltatottak!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság ál-
lománya nevében kívánok Mindnyájuknak 
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új-
esztendőt!

Stanka Mária
r. őrgy.

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
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Visszatekintés a 2011-es évre
Az önkormányzati választások óta 

kicsit több mint egy év telt el. Ilyen-
kor év végén elgondolkodik az ember 
és számadást végez magában. Mit való-
sítottam meg a terveim közül – mit tet-
tem jól és mit rosszul?

Az önkormányzat képviselő- testüle-
te a következő dolgokat valósította meg 
az év folyamán:

- Csárda utcát leaszfaltoztattuk- pályá-
zati pénzből, és az ingatlantulajdo-
nosok hozzájárulásával. Az önkor-
mányzatnak nem került pénzébe. Saj-
nos csak erre az utcára volt pályázati 
kiírás, amin nyertünk. (mezőgazda-
sági utak aszfaltozása)

- A Kövestetőn régi problémának ve-
tettünk véget, és tettük biztonságo-
sabbá a Mikszáth utca és Pihenő tér 
közötti kis útszakaszt

- Átadásra került a Balatoni út közvilá-
gítás hálózata

- Felújítottuk a Teleházat és a könyv-
tárt (festés, parkettázás, új energia-
takarékos lámpatestek). Kialakításra 
került egy új olvasósarok, gyereksa-
rok. A nyugdíjasok szobáját bővítet-
tük, korszerűsítettük

- Ingyenesen telepítésre került a HUN-
TÉKA program, amely lehetőséget 

ad online megnézni, hogy a keresett 
könyv megtalálható-e a könyvtárban

- Elkészítettük a Fő utca rekonstrukci-
ós terveit

- A csapadékvíz elvezetésének tervei 
folyamatban vannak, befejezés előtt 
állnak

- Pályázatot nyújtottunk be (Leader 
pályázat) egy többfunkciós közösségi 
szintér kialakítására. A faluház udva-
rán egy fedett építmény, ami ugyan-
akkor nyitott is, egy hozzátartozó ke-
mencével, és akár piacnak alkalmas 
hellyel

- A településrendezési terv is lassan a 
befejező szakaszához ér

- Nagy hangsúlyt fektettünk települé-
sünk környezetére, rendezettségére. 
Ápoltak és gondozottak voltak a köz-
területeink

Programjaink:

- Téli esték programsorozat
- Babakiállítás
- Miért éppen Kambodzsa?
- Amerikába mentünk, élménybeszá-

moló vetítéssel
- Palisca Mária keramikus kiállítása
- Erdély könyvbemutató
- Gaál Antal költői est
- Horváth Ferenc csillagász előadása

- Miskakancsó kiállítás
- Mesekönyv bemutató 
- Díszdoboz kiállítás

A kulturális rendezvényeken túl pár 
„populáris” program:

- Gyermeknap, a pünkösdi díjugra-
tóval egyben, mert az eső elmosta a 
május végére tervezett eredeti prog-
ramot

- „Lovasi napok”- több száz ember 
érezte jól magát és vitte hírét Lovas-
nak

- I. Szüreti fesztivál
- Márton napi vigasság
- Most következik majd a Betlehemes 

Karácsonyi Ünnepség és Óévbúcsúz-
tató rendezvénysorozat

Minden programhoz köszönjük a lakos-
ság támogatását!

Lovas Község minden lakójának ál-
dott, békés karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, szeretetben, reménység-
ben gazdag újesztendőt kívánok!

Tisztelettel:

Ferenczy Gáborné
polgármester

Véleménye szerint
a képviselő-testület

helyi rendeletben szabályoz-
za a kereskedelmi

tevékenységet folytató
gépjárművek hangjelzését?

Igen                  Nem

Név: .......................................

...............................................

Lakcím:..................................

...............................................

Lovasi Esték 2012
Önellátás-önfenntartás a mai világunkban

Terveink szerint január 11-től április 18-ig 
tart népszerű sorozatunk, a Lovasi Esték. Meg-
hívott vendégeink: Dr. Bóka István országgyűlési 
képviselő, Steinbach József református püspök, 
Eőry Ajándok, Dr. Tóth Ferenc a Szent István 
Egyetem docense, Molnár V. József néplélek ku-
tató, Dr. Bogár László közgazdász, Balla Ede Zsolt 
Székelyudvarhelyről, Szabó György bükkszentk-
ereszti füves ember.

Akit érdekel a Lovasi Esték programsorozat, 
kérjük szíveskedjék megadni az e-mailcímét a 
konyvtar@lovas.hu e-mailcímre, hogy hírlevelet 
biztosítsunk számára. A részletes programsoroza-
tot, pontos időpontokkal ellátva szórólapokon, a 
www.lovas.hu weboldalon, a facebook közösségi 
oldalon és a következő számunkban közöljük. 

RENDELKEZÉS
AZ ADÓ 1+1 %-ÁRÓL

Az idei esztendőben is 
rendelkezhetünk jövede-
lemadónk egy részéről. 
1%-át valamelyik egy-
háznak, másik 1%-át pe-
dig egy civil szervezetnek 
ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesü-
let – Adószám:
19384878-1-19

Nagy Gyula Művészeti 
Alapítvány – Adószám:

19380575-2-19 

Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011

Magyar Református
Egyház technikai száma:

0066 
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Mikulás ünnepség

Karácsonyi dobozkiállítás a lovasi faluházban

Tavaly ilyenkor sze-
les, esős, hideg időben lá-
togatta meg a Mikulás a 
lovasi gyerekeket. Az idei 
időjárás szép, csendes 
volt, hó nélkül. 

A terem szépen lassan 
megtelt hangos, hancúrozó 
gyerekekkel. A falu apraja-
nagyja várta már a jóságos 
öregembert. Az ünnepség 
bábelőadással kezdődött. A 
bábelőadás aranyos, vicces 
volt, kicsit hangosra sike-
redett. Úgy láttam, hogy a 
kicsiknek nagyon tetszett, 
hiszen hangosan közbe kia-
báltak és párbeszédet foly-
tattak a tündérrel. Én mivel 
már kicsivel nagyobb va-
gyok, ezért nem nagyon ér-
dekelt az előadás, de vol-

tak jelenetek, amik nekem 
is nagyon tetszettek. 

A figurák nagyon ara-
nyosak voltak. Főleg a süni 
volt az, aki nekem kedves 
figura volt. Kedves hangon 
szólaltak meg az állatfigu-

rák. Az előadás után ter-
mészetesen dallal csalogat-
tuk a Mikulást, nem kel-
lette sokat énekelnünk, hi-
szen nem is olyan sokára 
megérkezett, hátán a hatal-
mas zsákkal. A Mikulás jó-

ságos volt, senki nem ka-
pott virgácsot. A csomag-
ban nagyon sok mindenfé-
le jó volt. Nagyon örültem 
neki. Álmos, a testvérem a 
Kinder tojásnak örült a leg-
jobban. Volt a csomagban 
téli-fagyi, gumicukor, cso-
ki mikulás, sok szaloncu-
kor és rágógumi. 

A díszítés a teremben 
szép volt. Maga a csomag, 
amiben az ajándék volt, 
nagyon szép, és aranyos 
volt. Nem sokára itt a ka-
rácsony! Már alig várom, 
hogy az a sok meglepetés 
a fa alá kerüljön. Minden-
kinek nagyon boldog kará-
csonyt és sok ajándékot kí-
vánok!

Kovács Luca

December 10-én dr. Ács 
Anna, a balatonfüredi 
helytörténeti gyűjtemény 
vezető muzeológusa nyitot-
ta meg Várayné Goróczy 
Éva dobozgyűjteményét be-
mutató kiállítást. 

Éva fiatal korában ka-
pott nagynénjétől ajándékba 
keksszel teli fémdobozt, ami 
akkor nem nyerte el a tet-
szését, komolyan gondolko-
dott azon, hogy az üres do-
bozt kidobja. Élete úgy hoz-
ta, hogy hosszabb időt Né-
metországban töltött, ahol 
nem nagyon tudta megszok-
ni a kosztot. Számára a dobo-
zokba csomagolt vajas kek-
szek „túlélő csomaggá” vál-
tak, ezekkel próbálta pótol-
ni az idegen ételeket, ízeket. 
A szép és érdekes „csomago-
lóanyagok” lassan felkeltet-
ték érdeklődését, amely fo-

kozatosan gyűjtőszenvedély-
lyé alakult. Ma már közel öt-
száz fémdobozzal rendelke-
zik, a két-három kiló aprósü-
teményt befogadó termetes 
dobozoktól kezdve, az apró, 
zsebben is elférő cukorkatar-
tókig. Felhasználásuk szer-
teágazó volt, tartottak benne 
süteményt, teát, kávét, pap-

rikát, dohányt, szappant és 
még sokféle mindennapi ap-
róságot. Talán ezért használ-
juk szívesen a mai napig eze-
ket a szépen díszített tároló-
kat. 

Európa északi államai-
ban, valamit a német nyelv-
területen kezdték készíteni 
a praktikus fémdobozokat, 

melyek aztán lassan meg-
hódították az egész konti-
nenst, így hazánkat is. Éva 
ma is rendszeresen járja a 
bolhapiacokat szerte a me-
gyében, az árusok már jól 
ismerik és segítik gyűjtő-
munkáját. 

Hihetetlenül gazdag szín, 
kép és formavilág tárul a 
szemünk elé, amikor a falu-
ház tárgyalójában kiállított 
közel háromszáz tárgyat né-
zegetjük. A dobozokon né-
metországi várak, karácso-
nyi motívumok, életképek, 
stilizált virágábrázolások, 
gyümölcsök jelennek meg. 
Mindenkinek őszintén ajánl-
juk, hogy tekintse meg ezt a 
különleges, karácsonyi han-
gulatot árasztó gyűjteményt 
a faluházban!

Madarászné
Szakmáry Katalin
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Szépkorúak napja Gondolatok
a nyugdíjas klub életéből

MEGHÍVÓ
Óév búcsúztató szilveszteri bálra

December 31-én szombaton, 19.00 órától „batyus-bált” rendez a Lovas Egyesület, amire minden kedves érdeklődőt 
szeretettel meghívunk!
Helyszín: a faluház nagyterme. Részvételi díj: 1500 forint/fő.
Ha jól akar szórakozni, hozzon magával jó hangulatot, finom étkeket és italokat, élő tánczenéről mi gondoskodunk. 
Éjfél után tűzijáték, ólomöntés és értékes tárgynyeremények sorsolása.
Asztalfoglalás, további információk és a részt vételi díj befizetése Szabóné Terikénél, akit telefonon a 06/20-400 14 96 
vagy a 06/87-447 343 számokon is elérhetnek.
Kérjük, időben rendeljen belépőjegyet, mert a rendezvényre spontán érkezőknek nem tudunk helyet biztosítani! 

Mottó: „Az alkohol nem megoldás, de a tej sem az!”
      J.v.P

A természet nem áldott meg 
írói tehetséggel, most még-
is tollat ragadok. Szépkorúak 
megünneplésére, névre szóló 
meghívót vehettünk át szemé-
lyesen polgármester asszony-
tól, a község önkormányza-
ta nevében. Műsorral, étellel, 
itallal, zenével, kedves dél-
utánnal varázsoltak el ben-
nünket. 

Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony melegszívű 
üdvözlése után Kósa Barnabás 
9 éves kisfiú furulyaszólóját 
hallottuk. Karácsonyi dalokat 
játszott nagyon szépen. Kö-
szönet érte. Majd bekopogott 
a Mikulás bácsi, hátán putto-
nyával és fergeteges vidám-
ságával ajándékokat osztoga-
tott. Közben megérkezett a va-
csora is. Jöttek a tálak sok-sok 
finomsággal. Többféle saláta 
(francia, kukorica, sajt krump-
li) sültcsirke, töltött karaj, fa-
sírozott. Volt ott minden. mi 
szem-szájnak ingere. 

Szendi György úr zenéjét 
élvezhettük, majd még dalra 
is fakadtunk. A tánc sem ma-
radhatott el a jó zene halla-
tán. Kellemes délutánt töltöt-
tünk el, jókat beszélgettünk, 
jól éreztük magunkat, ismét 
egy élménnyel lettünk gazda-
gabbak. 

Köszönet érte polgármester 
asszonynak, alpolgármester 
asszonynak, jegyző asszony-
nak, képviselőknek, és az ösz-
szes munkatársuknak, akik le-
hetővé tették ezt a találkozást. 
Rohanó világunkban egy fe-
lejthetetlen délutánt szereztek 
nekünk! Egyben megragadom 
az alkalmat, hogy kívánjak ál-
dott karácsonyt sok szeretet-
ben, eredményekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt az 
önkormányzat minden kedves 
dolgozójának. 

Sárdi Benőné
nyugdíjas társaim

nevében

A hosszú nyári szünet után 
klubunk élete szeptember 
elejétől ismét elkezdődött. 
Nagy örömmel tölt el ben-
nünket, hogy régóta dédel-
getett álmunk valóra vált, 
klubhelyiségünk megújult.

A fal kibontásával nagyobb, 
parkettázással, friss festéssel 
szép, és kulturált helyiség fo-
gadott bennünket. Köszöne-
tünket fejezzük ki ezért a Pol-
gármester Asszonynak, a Kép-
viselő-testületnek, az Önkor-
mányzat dolgozóinak, vala-
mint a kivitelezőknek.

Programjaink az elterve-
zett módon folytatódnak to-
vább. Részt veszünk a közös-
ségi rendezvényeken, együtt 
működünk a Lovas Jövőjéért 
Egyesülettel, egyes rendezvé-
nyek szervezésében, lebonyo-
lításában (Karácsonyi vásár, 
sütemények sütése önállóan és 
gyerekekkel, büféztetünk).

Rész vettünk a kiállítások 
felügyeletében a Lovasi Na-
pokon. Az idei szüretkor több 
nyugdíjas társunknál besegí-
tettünk, kellemes és jó han-
gulatban dolgoztunk. Tovább-
ra is rendszeresen megemléke-
zünk tagtársaink családi ese-
ményeiről. Tervezünk még a 
közeljövőben közös kirándu-
lást, meleg vizes fürdőlátoga-
tást. Nyugdíjas klubunk nevé-
ben megköszönjük a szép ko-
rúak részére tartott ünnepsé-
get, megemlékezést.

Ezúton kívánunk a szeretet 
ünnepe közeledtével közsé-
günk lakosainak áldott Kará-
csonyt, békés, boldog új évet, 
sok szeretettel.

A nyugdíjas klub minden 
tagja nevében:

Dienes Károly
a klub vezetője
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 Ebben az évben minden ren-
dezvényünket megtartottuk, 
mert az időjárás szerencsé-
sen alakult a versenyek ide-
jén. A szilveszterre meghir-
detett óév búcsúztató „ba-
tyus-bál” ugyan még előt-
tünk van, de ez nem időjárás 
függő, így már előre abban 
bízunk, hogy jó hangulat-
ban, sokat táncolva, méltón 
fogadhatjuk az újesztendőt.

A pünkösdi és a Mária napi 
búcsún póni és lovas díjug-
rató, valamint fogathajtó ver-
senyeket tartottunk, nagyszá-
mú jelentkezővel és jelentős 
közönséggel. A Lovasi Napo-
kon kuruc kori lovas ügyes-
ségi vetélkedővel és ló szép-
ségversennyel vettünk részt. 
Tóth Ottilia, Kis Áron, Szabó 
Miklós és Varga László több 

számban, és versenyen kiváló-
an szerepelt az egyesület szí-
neiben. Örömmel gratulálunk 
nekik, és további eredményes 
versenyzést kívánunk! 
Nagyon fontos, hogy kiemel-
ten megköszönjük támogató-
ink és a rendezvényeket két-
kezi munkával segítők adomá-
nyait, munkájukat! Hat fogat-
tal, egy hintóval és díszruhába 
öltözött lovasokkal voltunk a 
Paloznak-Lovas-Alsóörs ren-
dezte szüreti felvonuláson. 
Képviseltük községünket és az 
egyesületet az idei BNV-én, de 
az ott nyert tapasztalatok alap-
ján jövőre nem megyünk, mert 
az odalátogatók nem a mi cél-

csoportunk. Decembertől iro-
dalmi pályázatot írtunk ki, 
Alsóörs, Felsőörs, Lovas és 
Paloznak Önkormányzataival 
közösen. Csontó Zoltán a Lo-
vas Élet magazin kiadója pe-
dig külön díjat adományoz a 
legjobb lóval kapcsolatos mű 
szerzőjének.
Egyesületünk 2012-re már 
most szervezi a hagyomá-
nyos vetélkedőket, versenye-
ket. Tervünk, hogy a pünkös-
di versenyen először megtart-
juk a Lovasi-nagyvágtát. A 
Lovasi Napok utolsó napjá-
ra tettük az irodalmi pályázat 
eredményhirdetését, hogy ez-
zel is növeljük a községbe lá-
togatók számát. 
Rendezvényeink pontos idő-
pontját később tesszük köz-
zé, mert még sok mindent 
egyeztetnünk kell, úgy az ön-

kormányzatokkal, mind több 
más egyesülettel, hogy a ki-
jelölt dátumok ne ütközzenek 
más programokkal. Az egye-
sület jelenlegi elnökségének 
mandátuma 2012. novembe-
rében lejár, akkor új elnökségi 
választás tartunk. Addig még 
sok víz lefolyik ugyan a Sé-
den, azaz az előttünk álló ren-
dezvényeket jól és sikeresen le 
kell vezetni. 
Ehhez kívánunk minden ked-
ves támogatónknak, tagtár-
sunknak és segítőnknek egész-
ségben, szerencsében és bol-
dogságban gazdag újeszten-
dőt!

J.v.P.       

Adventi és karácsonyi alkalmak
az Alsóörs-Lovasi Református

Társegyházközségben 
December 23. – Falukarácsony 18 órakor – ünnepi áhítattal

December 24. – 16 óra – Alsóörsön a templomban GYER-
MEKEK KARÁCSONYA

December 25. - Karácsony első napján Lovason 9,30, Alsó-
örsön 11 órakor ünnepi, úrvacsorás istentisztelet

December 26. – Karácsony második napján Lovason 9,30, 
Alsóörsön 11 órakor a Pápai Református Teológiai Akadémia 
ünnepi követének igehirdetése

December 31. – este 17 órakor Lovason, 18 óra-
kor Alsóörsön tartunk óesztendei hálaadást 
2012. január 1. – Lovason 9.30, Alsóörsön 11 órakor újesz-
tendei könyörgés

Szombatonként a református parókián dél-
előtt 10 órakor karácsonyi műsor próba a kicsik-
nek és egyben kézműves, hittanos foglalkozások. 
Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket és 
egyben minden kedves Olvasónknak, településeink minden 
polgárának békés, Istentől gazdagon megáldott karácsonyi 
ünnepszentelést és új esztendőt kívánunk! 

Rásky Miklós 
lelkipásztor és a Gyülekezet Presbitériuma

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

December 24-én Paloznakon 15.30 órakor a szabadtéri betle-
hemnél –  BETLEHEMI PÁSZTORJÁTÉK.

Lovason 18.00 órakor vigíliai szentmise. A szentmisét köve-
tően, a Jézuska elhelyezése a szabadtéri betlehemi istállóban. 

December 25-én Csopakon 8.30 órakor pásztorok miséje, 
Felsőörsön 11.30 órakor ünnepi nagymise.  

December 26-án Csopakon 8.30 órakor szentmise, 
Felsőörsön 11.30 órakor szentmise, Paloznakon 17.00 órakor 
templombúcsú ünnepe.

December 27-én Csopakon 17.00 órakor szentmise boráldás-
sal.

December 30-án Csopakon 17.00-kor szentmise.

December 31-én Lovason 16.00 órakor szentmise, Paloznak 
17.00 órakor szentmise és hálaadás.

Január 1-én Csopakon 8.30 órakor szentmise, Felsőörsön 
11.30 órakor szentmise.

Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek öröm-
teli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegyelemteljes 
karácsonyi ünnepeket és egészségben bővelkedő, boldog új-
esztendőt kívánunk lelkipásztori szeretettel.

 Dr. Szathmáry László vitéz Ajtós József László

 állandó diakónus kerületi esperes, plébános

 Év végi beszámoló
a Lovas Egyesületről
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Zumba és Meridián gyakorlatok
Január 3-án este 6 órától várjuk mindazokat, akik szeretnének 
Zumba oktatáson részt venni. Ezután pedig minden kedden 18.00 
órától várjuk az érdeklődőket. 
Zumba: A fitnesz és latin táncok mozgásainak kombinációja. Salsa, 
Flamenco tánclépéseire épülő mindenki számára követhető moz-
gás. Minden Zumba edzés egy nagy buli. Szinte észrevétlenül dol-
gozunk és közben veszítünk súlyunkból! Nem nehéz a koreográ-
fia, mindenkinek ajánlott, aki szereti a táncot és a latin zenét! Ki-
váló kikapcsolódás!
Helyszín: faluház nagyterme.

* * *

Dr. Eöry Ajándok:
Hogyan éljünk 100 évig egészségesen?

BEMUTATÓ LOVASON. 
A Meridián gyakorlatok vezetője Kovács Lajos,

január 5-én (csütörtök), 17.00 órakor
tartja következő bemutatóját,

majd innentől kezdve minden csütörtökön 17.00 órától. 

Legyünk mi a legegészségesebb falu!

Helyszín: faluház nagyterme.

December 10-én, szombaton, 
délelőtt 9 órától déli 12 óráig mé-
zeskalács süteményeket és kará-
csonyfadíszeket készítettek a gye-
rekek a Lovas Jövőjéért Egyesület 
és a Malomvölgy Nyugdíjasklub 
jóvoltából. Szebbnél szebb kreá-
ciókkal örvendeztették meg szü-
leiket, nagyszüleiket.

Délután 3 órától karácsonyi 
vásár volt a faluház nagytermé-
ben, melyet a Lovas Jövőjéért 
Egyesület szervezett. A terem-
díszítésben és a lebonyolításban 
újfent nagy segítségünkre volt a 
Nyugdíjasklub több tagja, vala-
mint Fazekas Gábor, Hudanik 
Kitti, Hudanik Linda, Tóth Eni-
kő és Tóth Eszter. Idén is vol-
tak vásárosok fazekas termékek-
kel, bioolajokkal, selyemképek-
kel, kézimunkákkal, gyertyával, 
mézzel, horgolt díszekkel. A jó-
tékonysági vásár felajánlásokból 
valósult meg. Itt szeretnék köszö-
netet mondani mindenkinek, aki 
munkájával, ötletével, anyagi se-
gítségével hozzájárult a vásár lét-
rejöttéhez, sikeréhez.

A gyerekekről sem feledkez-
tünk meg; amíg a szülők a vá-
sárt járták körbe, a kicsiket 
lufimodellező bohóc szórakoz-
tatta; az asztaloknál pedig lehe-
tett színezni, gyurmázni, rajzol-
ni. A büfében zsíroskenyér, po-
gácsa, tea, üdítő, forraltbor várta 
a vendégeket. Köszönjük a fino-
mabbnál finomabb süteménye-
ket, nagy mértékben emelték az 
ünnepi hangulatot. A vásár vége 
felé elbeszélgettem az árusokkal. 
Volt akinek jobban ment az üzlet, 
volt akinek kevésbé, de mindany-
nyian egyetértettek, hogy már a 
családias hangulatért is érdemes 
volt eljönniük Lovasra.  

Köszönet mindenkinek a segít-
ségért és a részvételért. (A prog-
ramokról készült fényképekből 
itt láthatnak párat: http://www.
lovas-je.info/2011-12-10/2011-
12-10-01.html).  

Ezúton szeretnék minden ked-
ves lovasi lakosnak, nyaralótulaj-

donosnak és látogatónak békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket kí-
vánni!  Hull Zita

Karácsonyvárás és vásár HÍRLEVÉL
kulturális programjainkról

Kedves Olvasó!

Amennyiben szeretne hírlevelet kapni 
a jövőben kulturális programjainkról, 
rendezvényeinkről, kérjük szíveskedje 
megadni e-mailcímét a konyvtar@lovas.
hu  e-mailcímre. Amennyiben kéri, hogy 
„szelektálva” kapja az információkat, 
szíveskedjék megadni, hogy milyen 
témakörben várja a hírlevelünket.

Szendi Péter

Kedves Vendégeink!

A Teleház 2011. december 27-december 31-ig 
szabadság miatt ZÁRVA lesz.

Ebben az évben december 24-én (szombat) 
9.00-12.00 óráig lesz nyitva utoljára, míg 

jövőre január 3-án (kedd) 16.00-19.00 óráig 
várjuk először kedves vendégeinket.

Megértésüket köszönjük!

Kellemes ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk!

Szendi Péter
teleházvezető

ÜNNEPI
NYITVA TARTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a paloznaki és a lovasi

polgármesteri hivatalokban,
a két ünnep között

(december 27.-december 30.)
7.30-12.00 óráig

lesz ügyfélfogadás. 



DECEMBER 23. (PÉNTEK) 17 ÓRA
Lovasi Betlehemes lovasi fiatalokkal
Helyszín: Lovas, Templomtér

Az idén is egy betlehemes bemutató alkalmából kí-
vánhatnak szeretetteljes karácsonyt egymásnak a 
lovasiak és az idelátogató kedves vendégeink.
A meleg pogácsát, süteményt, gesztenyét a lovasi asz-
szonyok, a forralt bort, forró teát a lovasi boros gaz-
dák kínálják jó szívvel.
A gyűjtést és a betanítást Márffyné Eredics Eszter vé-
gezte. Népviseleti ruhákkal, élő állatokkal Márffyné 
Eszter és Márffy Bence járult hozzá műsorunkhoz.

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

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

DECEMBER 29. (CSÜTÖRTÖK) 16 ÓRA
TÓTH JÁNOS BOROS PINCE 15 fő
Előzetes bejelentkezés alapján!
Hurka, kolbász, pogácsa, borkóstoló.
Információ: Lovas, Öreghegy (Lovas-Paloznak közötti 
buszmegállónál, fenyőfa melletti utca). 
Telefon: 20/3420-318.

DECEMBER 30. (PÉNTEK) 14 ÓRA
december 27-31. Minden nap nyitva!
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.

2012. JANUÁR 1. (VASÁRNAP) 14 ÓRA
Forralt bor főzőverseny népi kikiáltóval.
Helyszín: Lovas, Templomtér.
Jelentkezés, információ: Vajda Kálmán 20/9557-209
Újévköszöntő várhatóan 16 órától. Utána: újborkósto-
lás. 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 művelődés-
szervező koordinálta.
Telefon: 87/575-083, 30-530-3466, email: konyvtar@
lovas.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!

Lovas Község Önkormányzata

Óév Búcsúztató Napok Lovason
2011. december 23. – 2012. január 1-ig

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 örömökkel teli új év kezdetéhez

PROGRAMOK


