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Együttes ülést tartott
a két önkormányzat

A legutóbbi testületi ülé-
sen a paloznaki önkormány-
zat is részt vett, ahol többek 
között a jövő évi költségveté-
si koncepcióról is tárgyaltak. 

Az önkormányzat jövő évi 
bevételi forrásainál megálla-
pítható, hogy az állami támo-
gatások és a normatív hozzá-
járulások költségvetési terve-
zetben szereplő jogcímei nem 
változtak az elmúlt évi költ-
ségvetéshez képest. Némi nö-
vekedés várható az igazgatási, 
sport- és kulturális feladattok 
terén, amely éves szinten 200 
ezer forint többletbevételt je-
lent. Előreláthatólag 2012-ben 
8.9 millió forint lesz az állami 
normatíva. 

Amennyiben elfogadásra 
kerül a jelenlegi helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény-
tervezet, akkor azok a tele-
pülési önkormányzatok, me-
lyek lakosságszáma nem ha-
ladja meg a 2000 főt, közös 
önkormányzati hivatalt köte-
lesek létrehozni, 2013. január 
1-től. Ez érinti a jelenlegi hi-
vatali apparátust, hiszen a la-
kosságszám nem haladja meg 
a tervezettet, tehát egy újabb 
települést kell bevonni a kör-
jegyzőségbe. 

A helyi adóbevételek fe-
lülvizsgálatára, előrelátható-
lag a decemberi testületi ülé-
sen kerül sor. A költségveté-
si törvénytervezetben a tava-
lyi évhez hasonlóan minden 
egyes befizetett idegenforgal-
mi adó után az állam 1.5 fo-
rinttal járul hozzá. A gazda-
sági minisztérium - informá-
cióink szerint - a gépjármű-
adótól, a személyi jövedelem-

adó helyben maradó 8 %-ától 
és iparűzési adóbevételeik 20 
%-ától is megfosztaná az ön-
kormányzatokat. Mindez je-
lentős bevételkiesését jelen-
zene az önkormányzatnak. 
Az előző évekhez hasonlóan 
a többcélú kistérségi társulás 
mozgókönyvtári normatíva 
jogcímen ismét a rendelkezés-
re bocsátja a községi könyvtár 
fejlesztésére és fenntartására 
a támogatást, azonban a költ-
ségvetési törvénytervezet sze-
rint várhatóan 20 %-kal csök-
kentett mértékben. Az óvodai 
nevelés, valamint az alapfokú 
oktatási feladatok ellátására a 
2012. évi hozzájárulás összege 
előreláthatólag nem változik a 
tavalyi évhez képest. 

Jövőre, az anyagi és pályá-
zati lehetőségek függvényé-
ben szeretnék a Faluház ud-
varban a közösségi színteret 
kialakítani, valamint a csapa-
dékvíz-elvezető kiviteli-enge-
délyezési tervet jóváhagyni. 
Az elképzelések között szere-
pel a villanyhálózat bővítése, 

a faluház korszerűsítése, va-
lamint a faluközpont rekonst-
rukció. A Benke utca, Kishe-
gyi utca aszfaltozása lakossá-
gi befizetésből valósulna meg, 
de a Mikszáth utca és Bartók 
Béla utca csapadékvíz-elveze-
tése és aszfaltozása is szerepel 
a tervek között. 

A körjegyzőséghez továbbra 
is lakosság arányosan járul hoz-
zá a két önkormányzat. Ez jövő-
re valamivel több mint 11 mil-
lió forintban érintené Lovast. A 
költségvetési koncepcióban sze-
repel még a Bursa Hungarica 
pályázat, valamint a Balaton Ri-
viérának fizetett tagdíj. 

Jóváhagyták az első három-
negyed éves önkormányza-
ti és körjegyzőségi költségve-
tést. A kiadások vonatkozásá-
ban ez 66 %-os teljesítést mu-
tat, a bevételeknél 73 %-ot. 
Döntés született még a Bursa 
Hungarica pályázatról, vala-
mint elfogadták a főépítész 
beszámolóját. 

Szendi Péter

MEGHÍVÓ
Kedves gyerekek, 

szülők, nagyszülők!

Lovas Község Önkor-
mányzatának szervezé-
sében szeretettel hívunk 
és várunk a 2011. évi Mi-
kulás napi rendezvényre!

Időpont: 
2011. december 3. 
(szombat) 11 óra

Helyszín:
Lovas, Faluház

Tervezett műsor:

11:00 óra: Interaktív Mi-
kulásváró műsor egy 
színvonalas bábelőadás 
kíséretében.

Utána Mikulás bácsi meg-
ajándékoz Benneteket!

Ha kíváncsiak vagytok 
a Mikulás bácsira, ak-
kor gyertek el! Minden-
kit szeretettel várunk!

***

Szeretettel várunk min-
den 62 éven felüli lovasi 
lakost és párját decem-
ber 11-én 16 órakor a 
Faluház nagytermében 
tartandó ünnepségre. 
Kérjük, jöjjenek el, hadd 
lássuk vendégül és kö-
szöntsük Önöket nagy 
tisztelettel.

Lovas Község 
Önkormányzata
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Erdély – Székelyföld
Ismét egy hónap, mely tele volt ér-

dekesebbnél - érdekesebb bemuta-
tókkal, rendezvényekkel. Lovason 
novemberben olyan témákkal ta-
lálkozhatott az ember, mint például 
a csillagászat, mely már ősidők óta 
foglalkoztatja az embereket, vagy 
mint a Márton napi liba, mely már 
ősidők óta finom. 

A könyvtár is bővül, érkeztek új 
könyvek, és megvásárolhatók a régi 
könyvek. Én most mégis inkább egy 
könyvsorozat bemutatójáról írnék, 
mely egy olyan világot tár az olvasó 
szeme elé, melyet csak kevesen isme-
rünk, pedig meseszép környezetben, 
Magyarország szomszédságában, több-
ségében magyarok által lakta területen 
található. Ez a hely nem más, mint Er-
dély.

November 18-án a faluházban volt 
Váradi Péter Pál fotóművész és Lőwey 
Lilla író-szerkesztő vetítéssel egybe-
kötött Erdély-Székelyföld könyvsoro-

zat bemutatója. Már a helyszínre ér-
kezve észrevehető volt, hogy mekko-
ra az érdeklődés. Feltűnő volt továbbá 
az is, hogy milyen széles választék fo-
gadta az oda érkezőket. Az előadók ti-
zenkét féle könyvel érkeztek, melyeket 
a  rendezvény végén megvásárolhattak 
kedvezményesen. A bemutatót Szendi 
Péter konferálta fel, majd Lőwey Lil-
la vette át a szót. A képekkel gazdagon 
illusztrált könyvek bemutatása köz-
ben Váradi Péter Pál fotóművész elké-
pesztő mennyiségű képet vetített a kö-
zönség elé, s így még jobban átérez-

te a néző Székelyföld hangulatát. Be-
tekintést nyerhettünk több költő életé-
be, és hogy mi kötötte őket ehhez a táj-
hoz, és megtudhattunk nagyon sok ér-
dekességet Kányádi Sándor munkássá-
gáról, amit az írók egy külön könyv-
ben foglaltak össze, valamint hogy ho-
gyan érdemelte ki a művész a „szavak 
vándorköszörűse” címet. Egy olyan vi-
lág tárult így az érdeklődő szeme elé, 
mely része hazánk történelmi kultúrá-
jának, és amely az újra felfedezett lát-
nivalókkal, és a táj hangulatával, kitű-
nő célpont lehet a pihenni, vagy túráz-
ni vágyóknak.

Miután az előadás véget ért, a jelen-
lévők közelről is megtekintették a kiál-
lított könyveket, és ekkor nyílt alkalom 
azok megvásárlására is. A rendezvény 
zárásaként az előadókat is várta egy 
meglepetés, ugyanis megkapták a Lo-
vas község történetét bemutató könyv 
egy példányát Hull Zita alpolgármes-
ter asszonytól. 

Molnár Imre

MASSZÁZS
Minden pénteken
15.30-19.30-ig

az orvosi rendelőben.

Ajándékutalvány is 
váltható

a helyszínen,
gondoljon

a Karácsonyra!

Szeretettel várom ked-
ves vendégeimet! 

Simonné Ildikó 
Telefon:

30-440-2912

FELHÍVÁS!
December 18-án

(vasárnap)
9 órától 15 óráig

KARÁCSONYI 
BOLHAPIACOT

tartunk.

Cím:
Lovas, Balatoni utca 9.

Mindenféle áruval
Németországból,

alacsony áron!

Vállaljuk méret utáni:
-egyedi-, alkalmi ruhák, kosztümök varrását akár több darabos 

konfekció megrendelést is!
• javításokat, igazításokat

• átalakításokat
• cippzár 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
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Horváth Ferenccel a csillagok között jártunk
Az előadás alatt csodála-
tos képeket láttunk napfo-
gyatkozásról, holdfogyat-
kozásról, a sarki fényről, 
más néven Auróráról. 

Ez utóbbi jelenség a lég-
körbe behatoló töltött ré-
szecskék (elsősorban proto-
nok és elektronok) által kel-
tett időleges fényjelenség. 
Az északi és déli sark kö-
zelében, 80–1000 kilométer 
magasságban fordul elő, de 
leggyakrabban 100 kilomé-
ter magasságban figyelhe-
tő meg. Erős naptevékeny-
séget követően, mágneses 
viharok idején a sarki fény 
alacsonyabb szélességi kö-
rökön, így nagyon ritkán 

Magyarországon is megfi-
gyelhető. Biztos sokan lát-
ták a Naplóban megjelent 
képet a sarki fényről, me-
lyet a Bakonyban sikerült 
lefotózni. 
Az este folyamán megtud-
tuk, hogy bolygónak hív-
juk azt az égitestet, amely a 
Nap vagy más csillag körül 
kering, hozzá tömegvonzás 
által kötött és saját fénnyel 
nem rendelkezik.
A belső naprendszerben 
négy Földtípusú (kőzet-
bolygó) található, ezek a 
Merkúr, a Vénusz, a Föld 
és a Mars. A Vénusz a Hold 
után a legfényesebb csillag 
az égen, nagy segítség volt 
az utazóknak a tájékozó-

dásban. A hullócsillagok 
keletkezése és magyaráza-
ta rendkívül érdekes volt 
számomra: a Föld keringé-
se közben gyakran talál-
kozik üstökösökkel, ame-
lyek ha szétesnek, por-
felhő keletkezik belőlük. 
Amikor ugyanis az üstö-
kös a Nap közelébe ér, fel-
melegszik és porszemcsé-
ket szór szét; ezek a me-
teorittok. Ezek a porszem 
méretű kődarabok másod-
percenként több kilomé-
tert is megtesznek, így ke-
letkeznek a hullócsillagok. 
A fényességüket két dolog 
okozhatja: egyrészt elég-
nek a légkörbe érve, más-
részt pedig a nagy sebes-

ség miatt megmozgatják a 
levegő molekuláit, és fényt 
nyernek belőlük. 
Sajnos a rendkívül ködös, 
felhős idő miatt nem volt 
lehetőségünk használni a 
csillagászati távcsövet, de 
ígéretet kaptunk Horváth 
Ferenc csillagásztól, hogy 
jövő nyáron a Lovasi Na-
pokon erre lesz alkalmunk. 
Akkor ugyanis újra elláto-
gat hozzánk és előadása so-
rán betekintést kapunk az 
aktuális csillagászati felfe-
dezésekbe.
Köszönjük a rendkívül ér-
dekes, nem mindennapi elő-
adást a szervezőnek.

Hull Zita

Dr. Eöry Ajándok:
Hogyan éljünk

100 évig
egészségesen?

3-1-2

BEMUTATÓ LOVASON

A Meridián gyakorlatok 
vezetője

Kovács Lajos,
december 8-án,

17.00 órakor megtartja 
első foglalkozását.

Legyünk mi a legegészsé-
gesebb falu!

Helyszín:
faluház nagyterme.

 IRODALMI PÁLYÁZAT 
A Lovas Egyesület az alsóörsi, felsőörsi, lovasi és paloznaki önkormány-
zatokkal karöltve Vers-és Novellaíró pályázatot hirdet 16 éven felüliek ré-
szére.

- A verseket maximum 1 A/4 oldal terjedelemben, kézzel, vagy géppel írva, 
a novellákat maximum 5 A/4 (10000 karakter) oldal terjedelemben, lehe-
tőleg gépelve várjuk.

- Témák: a természet, az állatok, a haza, az ember szeretete lírában, vagy 
prózában megfogalmazva.

- Friss vagy az eddig az asztalfióknak írt művekkel is pályázhatnak!
- A verseket, novellákat lezárt, jeligével ellátott borítékban 2012. május 31-ig 

szíveskedjenek postán vagy személyesen eljuttatni a Lovas Egyesület Lo-
vas címére: 8228 Lovas, Öreghegyi utca 2.

- A borítékra írják rá, hogy „Vers- és novellaíró pályázat”. A pályaműhöz 
mellékeljenek egy kisebb, lezárt borítékot is, mely az alábbi adatokat tar-
talmazza: jelige, név, születési dátum, lakcím, telefonszám.

- Kérjük, hogy egy boríték csak egy művet tartalmazzon!
- A művek elbírálása szakértő zsűri közreműködésével történik.

Az eredményhirdetésre 2012. július 8-án (vasárnap)
17 órakor a Lovasi Napok keretében Lovason kerül sor.

 
- -    A legjobb vers és a legjobb novella írója pénzjutalomban részesül, mű-

veiket a községek honlapján és újságjaikban közzétesszük.
- Minden beadott pályaművet megőrzünk a négy község helyismereti gyűj-

teményeiben.
-       -    Műveiket a Felhívás megjelenésétől a megadott határidőig bármi-

kor küldhetik!



4 Lovasi Hírek

Az Éltető Balaton-felvi-
dékért Egyesület nemrégiben 
Kapolcson tartott tájékozta-
tó fórumot vállalkozók, őster-
melők, civilszervezetek és ön-
kormányzatok részére. Faze-
kas Zsuzsanna térségi tanács-
adótól megtudtuk, hogy van-
nak olyan pályázatok, ahol 
háromszoros a túljelentkezés. 

– Mi volt a meghirdetett fó-
rumnak a célja?

– A mostani pályázatunk két 
fordulós. Mindenkit meghív-
tunk, aki az első fordulóban pro-
jekt adatlapot adott le, majd vá-
laszoltunk számukra a második 
fordulónál felmerült kérdésekre.

– Milyen pályázati támoga-
tásokat vehetnek igénybe azok, 
akik a második rostán is „át-
mennek”?

– Kilenc célterületet nyitot-
tunk ebben az évben. Lehetett 
pályázni rendezvények szerve-
zésére, közösségi terek fejlesz-
tésére, megújuló erőforrások 
hasznosítására, illetve különbö-
ző típusú vállalkozás fejleszté-
sekre.

– A fórumon elhangzott, hogy 
voltak olyan célterületek ahol 
tripla igényt nyújtottak be. Mi-
lyen összegek állnak a rendelke-
zésükre?

– A helyi bírálóbizottság 207 
projektötletet támogatott, hat-
van településről. Mintegy 324 
millió forint áll a rendelkezé-
sünkre, melyet 181 millió forint-
tal igényeltek túl az első körben 
beérkezett projektadatlapok. 

– A több mint félmilliárdos 
igényt hogyan kívánják kom-
penzálni?

– Az első forduló meglehe-
tősen egyszerű volt, hiszen itt 
csak egy rövid projekt adatla-
pot kellett kitölteni, mellyel lé-
nyegében „nevezni” lehetett a 
pályázatra. Ezután következik a 
munka nehezebb része, a pályá-
zat összeállítása. Biztos vagyok 
benne, hogy a második forduló-
ban nem mindenki adja majd be 
a pályázatát. Ugyanakkor nem 
minden intézkedést igényel-
tek ilyen mértékig túl, és van rá 

mód, hogy azokra az intézke-
désekre, ahol nagyobb a forrás-
igény, a kisebb forrásigényű in-
tézkedésektől, bizonyos keretek 
között átcsoportosítsunk.

– Magyarországra sajnos jel-
lemző, hogy sok a papírmunka, 
nagy a bürokrácia. A Leader 
pályázatoknál mi a helyzet?

– Most először kell elektroni-
kus úton beadni ezeket a pályá-
zatokat. Ettől azt várjuk, hogy a 
pályázatok elbírálása gyorsab-
bá válik. Ugyanakkor nagy lé-
pés a magyar vidéket az elekt-
ronikus pályázatbeadás felé irá-
nyítani. Főleg azért, mert mi 
kisvállalkozásoknak, vidéki ön-
kormányzatoknak és civil szer-
vezeteknek írtuk ki a pályáza-
tot, akik nem jártasak a pályáza-
ti folyamatokban. Azért tartunk 
fenn három kis irodát, hogy mi-
nél jobban tudjunk segíteni ne-
kik.

– Sokan keresik fel az irodát 
és kérnek Önöktől segítséget?

– Nem tagadom, égnek a tele-
fonok. Majdhogynem úgy van, 
hogy az egyik kezünkben a vo-
nalas, a másik kezünkben pedig 
a mobiltelefon van, és így pró-
bálunk ajtót nyitni annak, aki 
személyesen keres fel bennün-
ket. 

– Meddig kell benyújtani a 
pályázatokat és mikor várható 
ebből döntés?

– November 15. a benyújtási 
határidő. Körülbelül hat-nyolc 
hónap múlva várható döntés, 
bár az elmúlt években egy éven 
belül ezt nem tudtuk teljesíte-
ni, de az online rendszer sze-
rintem felgyorsítja majd a fo-
lyamatot. Hogy ki, és pontosan 
mikor kapja meg a támogatását, 
az attól függ, hogy mikor való-
sítja meg a projektét. A pályázat 
utófinanszírozásos, a kifizetett 
számlák adatait a nyertes pályá-
zók felvezetik a kifizetési kére-
lem űrlapjaira, melyet a hivata-
los szervek elbírálnak. Ameny-
nyiben minden rendben van, ak-
kor mintegy négy hónap múlva 
utalják a támogatási összeget. 

Szendi Péter

Kiírták az új
Leader pályázatokat

Életképek Lovason
Nemrégiben Palisca Má-

ria „Életképek” című kiállí-
tását csodálhatták meg mind-
azok, akik ellátogattak a fa-
luház nagytermébe. A tárla-
tot Nagy Sándor a Bakony 
Fotóklub tagja nyitotta meg, 
közreműködött Pálinkás Rita 
előadóművész. 

Palisca Mária 1961-ben szü-
lettet Ózdon. Már gyermekko-
rában eldöntötte, hogy a mű-
vészet valamelyik ágával kí-
ván foglalkozni. Nem tudott 
választani, hol festett, hol raj-
zol, hol pedig szobrot faragott. 
- Egy véletlen folytán kerültem 
Hódmezővásárhelyre, ahol az 
ország akkori legjobb szakis-
kolájában a Majolikagyárban 
tanulhattam meg a kerámia-
készítés minden csínját-bínját. 
Azonnal beleszerettem! Ebben 
megleltem a formázás és a fes-
tés teljes ötvözetét. Szeretem a 
kihívásokat, és amit készítek, 
az örök harc az „elemekkel”. 
Ahogy tanárnőm mondta, „itt a 
tűz minősíti a munkánkat”! Az 
agyag saját életet él, napról-
napra megvívom vele a harcot. 
Soha nem lehet tudni ki győz!

„Életképek” című kiállításán 
megelevenedtek a „figurák”, ő 
csak így hívja őket. Nem tagad-
ja, olykor beszél hozzájuk, és 
nagyon fáj neki, ha úgy viszik 
el őket, hogy nem tud eleget 
gyönyörködni bennük. A ní-
vós tárlaton Pálinkás Rita elő-
adóművész három verset adott 
elő, ezek az irodalmi műalko-
tások munkaközben ihlették 
meg a keramikust.  -Úgy szü-

letnek, hogy meglátom itt bent 
a fejemben, és onnan kezdve a 
megvalósítás már gyerekjáték, 
sőt élvezet! Persze engem is ér-
nek olykor meglepetések. Sze-
retem a kihívásokat, az olyan 
figurákat, amire először én is 
azt mondom, hogy ezt agyagból  
nem lehet! Aztán egyszer csak 
megjelenik a fejemben...

A kiállítást Nagy Sándor a 
Bakony Fotóklub tagja nyitot-
ta meg, aki évek óta szoros ba-
rátságot ápol a művésznővel. 
Beszédében kiemelte, hogy 
Palisca Mária mennyire nagy 
alázattal munkálkodik. -Mari-
ka figuráival játszva melenge-
ti szívünket. Lelkünket feleme-
li, de alkotásaival tükröt is tart 
elénk. Nézzünk körül az ő vi-
lágában! Jó ajándékot kapni, 
mert az szívünket melengető-
en hozzánk szól, megérint ben-
nünket. Hitvallása szerint nem 
reprodukál, hanem megmutat-
ja azt, ami a látvány hatására 
benne megfogalmazódik, medi-
tációra készteti. Nincs lehetet-
len, csak tehetetlen, vallja Ma-
rika. Ritka adomány az élet-
től, megbecsülésre méltó. Nagy 
szerénységgel teszi a dolgát. 

A közel negyven alkotás a 
legfrissebb munkái közé tarto-
zott. Finom nőiesség áradt be-
lőlük, aprólékos kidolgozás, 
kompozíciót formált az egyéni-
ségére. Művei között a kapcso-
lódási pontokat kereste, hogy 
a tárlat, - bár valóban változa-
tos - mégis egységet mutasson, 
hangulati elemeiben pedig har-
móniát. 

szp
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Márton-napi vigasság
Az idei esztendőben is megrendezés-

re került az Önkormányzat szervezésé-
ben a Márton-napi mulatság, ahol az 
új borok mustrája és megáldása mel-
lett természetesen nem maradhatott el 
a hagyományos libasült elfogyasztása 
sem. 

Az ünnepi alkalmat Szendi Péter kul-
turális menedzser nyitotta meg, hangsú-
lyozva, hogy Lovason egyre több, nagy 
érdeklődéssel kísért rendezvényt sike-
rült megrendezni. Ferenczy Gáborné pol-
gármester asszony köszöntötte az egybe-
gyűlteket, a meghívott vendégeket és a 
Mártom nap hagyományairól szólt rövi-
den. 

Az Endrődi Sándor Általános Iskola 
műsorában a gyerekek egy székely nép-
mesét adtak elő, fergeteges sikerrel és 
kitűnő színészi játékkal, majd pedig a 

Snétberger Tehetséggondozó Fiataljai ad-
tak elő órás műsort a hatvanas, hetvenes 
évek slágereiből.

A boráldást és szentelést Rásky Mik-
lós református lelkipásztor végezte, aki a 
Zsoltárok könyve 105. fejezete alapján ar-
ról szólt, hogy a bor jó kedélyt ad, meg-
vidámítja a szívet, és hogy ez az alkalom 
mód arra, hogy hálát adjunk az új termé-

sért, és reménységgel tekintsünk arra, 
hogy a következő időkben is megáld ben-
nünket az Isten.

Az ízletes libavacsorát Gerbel 
Ferencnének köszönhette a szép számú 
vendégsereg, a vacsora alatt és utána pe-
dig Nádasi Elemér örökzöld nótákkal és 
dalokkal szórakoztatta a publikumot.

Rásky Miklós

Az önkormányzat köszönetet sze-
retne mondani mindazon emberek-
nek, akik segítették, támogatták a 
rendezvényt. A műsor támogatói 
voltak: Sarok Borozó és Lovas Jö-
vőjéért Egyesület.

Új könyvek és felújítások a könyvtárban
Jó néhány könyvvel gazdagodott a lovasi könyvtár. A sport és 
gyermek könyvektől kezdve, a történelmi és utazási könyveken 
át a kertészeti és „bestseller” kötetekig minden megtalálható a 
mostani „szállítmányban”. Hamarosan jön a többi…

Új könyveink, melyek már kölcsönözhetőek:

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 paloznaki Akác Vendéglő jóvoltából lehetőség van 
kétfogásos vacsora megrendelésére. Tárkonyos 
malacraguleves, valamint sörrel locsolt malacsült, 
hagymás törtburgonyával, hozzá párolt lilakáposzta 
mindösszesen 1.800 forint. 
Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérjük, hogy 
december 27-ig szíveskedjék leadni a rendelését. 
Telefonszám: 87/446-400, 30-837-5438.

- Friderikusz Sándor: Eddig
- Dr. Csernus Imre: A férfi
- Dr. Csernus Imre. A nő
- Tea Stilton:A jéghercegnő
- Chris Hunt: Futball világbaj-

nokságok
- Misur Tamás és Moncz Atti-

la: - A futballtörténelem 100 
legjobb klubja

- A legszebb Andersen mesék
- Magyar sportévkönyv 2011
- Pascal Durantel: A vadászat 

enciklopédiája
- Novotni Péter: A ló viselke-

dése
- Szepes Mária: Pöttyös Panni
- Méhes Károly: Forma-1 ka-

landok
- National Georaphic: Kambo-

dzsa
- Ernst József: 100 év a magyar 

lovassport történetéből

- John Bailey: Horgászenciklo-
pédia

- Steven Bradley: Tavasz a 
kertben

- Barbie hercegnőképző
- Rossana Guarnieri: Európa 

legszebb meséi
- National Georaphic: Alaszka
- Horthy Miklós: Emlékirataim
- Laurence Rees: A legsöté-

tebb óra
- Philippe Karl: Lókiképzés
- Vámos Miklós: Apák könyve
- National Georaphic: Vietnam
- National Georaphic: India
- Szabó Magda: Tündér Lala
- Moncz Attila: 110 év 110 

Barca
- A legszebb La Fontaine me-

sék
Mi micsoda: Lovak kvíz

Hamarosan egy olvasószobával, gyereksarokkal bővül a Teleház. 
A munkálatok javában folynak, reményeink szerint az újság meg-
jelenését követően már Önök is láthatják a megújult (új lámpa-
estek, festés, parkettázás) Teleházat. Így még otthonosabb, kul-
turáltabb környezetben várjuk leendő és jövőbeni Vendégeinket. 
A lovasi könyvtárban jó néhány könyv selejtezésre került. Jó álla-
potban vannak, de az új könyvek „kiszorították” őket. Aki szeretne 
könyvet vásárolni az megteheti, mindössze 100 Ft/db áron. Kér-
jük keresse fel a könyvtárat.
 
 
TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA 
 
Keddtől péntekig: 16.00-19.00 óráig, szombat: 9.00-12.00 óráig, 
hétfő és vasárnap: szünnap
Elérhetőség: 87-575-083 és konyvtar@lovas.hu
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DECEMBERI  PROGRAMOK  LOVASON 
December 3-án 11.00 órakor:  
 

Mikulásváró műsor a lovasi gyerekek részére. Színvonalas 
bábelőadás, majd utána megérkezik a várva várt Mikulás.  
 

Helyszín: faluház nagyterme 

December 10-én  
 

9.00 órától - Mézeskalácssütés gyerekeknek a Lovas 
Jövőjéért Egyesület és a Malomvölgy Nyugdíjas Klub közös 
szervezésében. 
 

Helyszín: faluház nyugdíjas terme és konyhája 
 
15.00 órától  - a már hagyományossá vált karácsonyi 
vásárra várjuk kedves vendégeinket. 
 

Helyszín: faluház nagyterme  
 
16.00 órakor - Várayné Goróczy Éva karácsonyi díszdoboz 
kiállítását Ács Anna nyitja meg. 
 

Helyszín: faluház kistárgyalója 

December 11-én 16.00 órától  - a szépkorúakat 
köszönti önkormányzatunk. 
 

Helyszín: faluház nagyterme  

Lovas Község Önkormányzata szeretettel várja Önt, családtagjait, ismerőseit, barátait! 
 

A rendezvényeket a Lovas Jövőjéért Egyesület is támogatja! 
 

A műsorváltozás joga fenntartva! 
 

Kapcsolattartó: Szendi Péter  87/575-083 és 30/530-3466.  

December 17-én 10.00 órától  - Cserfai Viola népi 
játszóházába invitáljuk kedves vendégeinket, ahol csuhé 
angyalt, dióbabát és dísztobozt készíthetnek a karácsonyfára.  
 

Helyszín: faluház nyugdíjas terme  

December 23-án 17.00 órakor  - Betlehemes műsor a 
lovasi fiatalok részvételével. 
 

Helyszín: Templom tér 

December 27-30-ig  - Nyitott Pincék 
 

A Sarok Borozó, Tóth János Boros Pince, Pap Huba Pincészet 
és a Csiszár Család Pincészet részvételével.  

December 31-én - Szilveszteri bál a Lovas Egyesület 
szervezésében 
 

Helyszín: faluház nagyterme 


