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A testületi ülést közmeghallgatás 
követte élénk érdeklődés mellett

Az Önkormányzat által kiírt Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pá-
lyázatra, határidőre négy kérelem érke-
zett, mindegyik megfelelt a pályázati 
kiírásban foglaltaknak. A Képviselő-tes-
tület összesen 200 ezer forint támogatást 
szavazott meg a pályázók részére

Hosszas előkészítő munka után az úgy-
nevezett Vízház mögötti terület ivóvíz és 
szennyvízcsatorna közművesítése lassan 
a megvalósítás szakaszába jutott. A ter-
vezett létesítmény rendelkezik a szüksé-
ges Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lőség által záradékolt műszaki tervekkel, 
valamint a szükséges vízjogi létesítési 
(építési) engedéllyel. 

A megvalósítással érintett 21 ingatlan 
tulajdonosával együttműködve megtör-
tént a részletes költségvetés bekérése, 
mely szerint a beruházás költsége vala-
mivel több mint 12 millió forint. A tulaj-

donosok az anyagköltség árát megelőle-
gezik annak érdekében, hogy a kivitelező 
az összes anyagot még ez évi változatlan 
áron meg tudja vásárolni, a további költ-
ségemelkedés elkerülése végett. A fenn-
maradó összeg befizetését a tulajdonosok 
2014. május 31-i befejezési határidővel 
biztosítanák. Ezzel a beruházással egy 
újabb olyan fejlesztés valósulna meg a 
településen, amelyet teljes egészében az 
érintett ingatlantulajdonosok finanszí-
roznak.   

Az Észak-balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék Kezelési Ön-
kormányzati Társulás levelet írt vala-
mennyi a térséghez tartozó Önkormány-
zatnak, az Észak-balatoni hulladékgaz-
dálkodási rendszer fejlesztése eszközbe-
szerzésekkel kapcsolatban, melyet támo-
gatott a falu vezetősége abban az esetben, 
ha ez Lovas községnek anyagi vonzattal 
nem jár. 

A testületi ülés után a közmeghallga-
tásra került sor, melyre a lakosság részé-
ről többen jöttek el, mint a tavalyi évben. 
Legelőször Hebling Ernő alezredes, kapi-
tányságvezető helyettes értékelte a 2013-
as esztendőt. Elmondása szerint a tavalyi 
15 bűncselekmény idén hatra csökkent. 
Balatonalmádi térségében a betörések 40 
százalékát, míg a lopások hatvan százalé-
kát sikerült felderíteni, mely az országos 
átlag felett van. 

Ezután Ferenczy Gáborné polgármes-
ter asszony számolt be az Önkormány-
zat 2013. évi költségvetésről, valamint 
a megvalósult beruházásokról, melyet 
Önök is elolvashatnak az újság hasábjain. 
A lakosság részéről a Balatoni utca jár-
daépítését és a Savanyúkút szennyezett-
ségének megszüntetését szorgalmazták. 

Szendi Péter

Az önkormányzatnak a 2013-as év-
ben 56 millió forint állt rendelkezésére 
a gazdálkodáshoz. Ez a következő be-
vételekből tevődik össze: helyi adókból 
20 millió forint (építmény, gépjármű, 
idegenforgalmi, iparűzési adó és a pót-
lékok), a többi az egyéb állami támoga-
tásokból adódik. Ebből az összegből 24 
millió 568 ezer forint került beruházá-
sokra. 

A fejlődéshez sikeres pályázatok is 
hozzájárultak, nevezetesen a közös-
ségi színtér, és a parkolók kialakítása 
az önkormányzat udvarán, valamint a 
Faluház felújítása (nyílászárók cseréje, 

akadálymentesítés, külsővakolás, mos-
dók és vizesblokkok felújítása). Továbbá 
megépítettük az új buszmegállókat, va-
lamint a Fő utca csapadékvíz elvezetését 
oldottuk meg és járdát létesítettünk ezen 
a szakaszon. 

Tervek között szerepel természetesen 
pályázati kiírás reményében a Balatoni 
út járdaépítése, valamint a Faluház tető-
szerkezetének cseréje és hőszigetelése. 
A közelmúltban pedig pályázatot nyúj-
tottunk be egy új falugondnoki buszra 
10 millió forint értékben.

Ferenczy Gáborné
polgármester

Tájékoztatás az önkormányzat 2013. évi
költségvetésről, valamint a megvalósult beruházásokról

Lovas Község Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánnak Lovas állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak!

 

További információk: 
www.karitasz.hu | www.lovasimariatemplom.hu 

 

F E L H ÍV Á S  
 

A Lovasi Római Katolikus Egyházközség gyűjtést 
szervez a Karitász „Jónak lenni jó” céljaira! 
 

A Karitász elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és 
tisztálkodási szereket, játékokat, édességet vár 
adományként. Nagyon szívesen fogad könyveket és 
ruhákat.  

Arra kérjük az adományozókat, hogy olyan ruhákat, 
könyveket hozzanak, amelyeket maguk és gyermekük 
is szívesen fogadna.  

Lovason a felajánlásokat 2013. december 20. (péntek) 
14:00 óráig várjuk. Adományokat szentmise előtt és 
után a templomban, illetve Kovács Marcellnál (06/20-
57-16-631) lehet leadni.  

Adományaikat előre is köszönjük! 
 

„Minél többet adsz, annál több jó dolog történik veled.” 
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A mi megváltónk
„Kedveseim, ma született a mi Meg-

váltónk, örvendezzünk! Nem szabad 
szomorkodni akkor, amikor az Élet 
születésnapját ünnepeljük.” (Ókeresz-
tény himnusz).

A keresztény hitvilág központjában 
Jézus Krisztus áll. Istenben sokan 
hisznek az emberek világban a ke-
resztényeken kívül is, pl. a mohame-
dánok , a hinduk, a kínaiak  és nem 
szabad meglepődni, hisznek még a 
pogányok is. Mi keresztény római 
katolikusok, protestánsok és keleti 
ortodoxok egyaránt, túl azon, hogy Is-
tenben hiszünk, hiszünk Jézus Krisz-
tusban az Isten egyszülött fiában, akit 
az Atya elküldött megváltásunkra. Is-
tenünkhöz és Atyánkhoz Jézus Krisz-
tus nyitotta meg az utat és csak is Őál-
tala, az Ő segítségével juthatunk el a 
mennyei Atyánkhoz. Ezért bízunk 
benne, és hagyatkozunk Urunk Jézus 
Krisztus örök életet szerző irgalmára. 
A Megváltó Krisztusba vetett hitünk 
nemcsak megszületéséig, fellépéséig 
nyúlik vissza, hanem az Ószövetségi 
zsidó népig.  Az Ószövetség prófétái-
nak jövendölései, a zsidó nép messiási 
reményei táplálták a megváltó Krisz-
tusba vetett hitet, ébren tartva az ád-
venti várakozást.

Isten kiválasztotta a zsidó népet és 
úgy intézkedett, hogy ez a nép adja a 
Megváltót, a Messiást az egész em-
beriségnek Isten különleges jó indu-
latát élvezte a választott nép.  Jahve, 
a szövetség Istene, törvényekkel és 
szigorú szabályokkal irányította az Ő 
választott népét. A zsidó nép vezető 
egyéniségei a pátriárkák és próféták 
látnoki szavakkal nyilatkoztak az el-
jövendő Messiásról. Szt. Pál apostol 
pedig - aki buzgó farizeus szülőktől 

származik - szinte büszke öntudattal 
sorolja föl a zsidó nép kiváltságait: 
„ Övék az Istenfiúság, a dicsőség, a 
szövetségek, a törvényadás, az Isten-
tisztelet és az ígérete. Övék az Atyák, 
és test szerint közülük származik 
Krisztus, aki mindenekfölött való, 
mindörökké áldott Isten. „ ( Róm.9,4-
5)

A Megváltó-Messiásról szóló jö-
vendölések meglehetősen homályos 
kijelentések. Mikeás próféta pl. így jö-
vendöli meg Jézus szülőhelyét: „ És te 
Efráta Betlehemje kicsiny vagy ugyan 
Júda ezrei között, mégis belőled szár-
mazik majd nekem Izraelnek jövendő 
uralkodója... „ (Mik.5,2)

A zsidó írástudók számontartották 
ezt a jövendölést és ennek alapján irá-
nyították a napkeleti bölcseket Jeru-
zsálembe. 

Abban mindvégig bizonyosak vol-
tak, hogy Dávid király családjából 
származik a Messiás vagyis a Meg-
váltó. A megtestesüléskor az angyal 
is ezt mondta Máriának: „ Az Úristen 
neki adja atyjának, Dávidnak trónját 
és uralkodni fog Jákob házán örök-
ké, s országának nem lesz vége. „ ( 
Lk.1,33)

Mit jelent ez a szó, hogy megváltó? 
Általános magyarázata: - aki meg-
szabadítja az embereket valamitől, 
ami akadályozza a boldogságukat. Pl. 
Semmelweis az anyák megváltója ki-
tüntető címet kapta. Megváltók pl. a 
szabadsághősök, a társadalmi igazság 
harcosai stb.. Egyénileg megváltásnak 
éreznek az emberek valami nagy sze-
rencsét, ami megszabadítja őket gond-
jaiktól, más esetben egy súlyos beteg-
ségből való felgyógyulást, továbbá a 
reménytelen helyzetekben magát a 
halált is. 

Mindez a megváltás azonban csak 
részproblémákat old meg, nem hoz 
egyik sem teljes boldogságot. Ezt csak 
az Istennel való egyesülés adhatja 
meg. Teljes értelemben tehát csak az 
a megváltó, aki elhárítja, megszünte-
ti Istennel való egyesülésünk minden 
akadályát. Ez az akadálya pedig nem 
más, mint a bűn. Az tehát az embe-
riség megváltója, aki elveszi a világ 
bűneit. 

Ilyen megváltót azonban csak Is-
ten adhat, mivel a bűnöket is csak 
Isten veheti el tőlünk. Isten a sértett 
és egyedül csak Ő bocsájthat meg ne-
künk. Istentől, ami Atyánktól küldött 
megváltó már eljött: aki nem más, 
mint a Názáreti Jézus Krisztus. Ő az, 
aki elvette a világ bűneit, elégtételt 
nyújtván Atyjának kereszthalálával és 
Ő az, aki lehetővé tette felvételünket 
a Szentháromság boldogságába, mi-
vel elküldötte az Ő szent Lelkét, aki 
szentté, vagyis az üdvösségre alkal-
massá tesz bennünket.

Szívből kívánom, hogy a Megváltó 
Jézus töltse be mindnyájunk szívét bé-
kességgel és szeretettel. De, hogy ez 
valósággá váljék, szabaduljunk meg 
éppen az Ő kegyelme által attól a bűn-
től, mely megakadályozza az emberi 
szívekben az Istengyermek megszü-
letését, akit az Atya irgalma közénk 
lehozott.

Áldott szent várakozást és kegye-
lemteljes karácsonyt kívánok minden 
keresztény, keresztyén Testvéremnek! 

„ Dicsőség a mennyben Istennek és 
békesség a földön a jóakaratú embe-
reknek”

(Lk. 2.14.)
vitéz Ajtós József László

ker. esperes, plébános
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Adventi és karácsonyi szertartások,
szentmisék rendje plébáliánk területén

 

Veszprém Megyei
kormányhivatal

fogyasztóvédelmi felügyelőség

Vásárlási tanácsok
karácsony előtt

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelősége felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a ka-
rácsony előtti termékvásárlásnál is legyenek körültekin-
tőek. Tudatosan, ne ötletszerűen vásároljanak, alaposan 
vegyék szemügyre az ajándékba szánt áruféleségeket. 
Fontos tudni, hogy a hibátlan terméket a kereskedő sem 
kicserélni, sem visszavenni nem köteles.
A vásárláskor mindig tegyék el a blokkot, ha nem adnak, 
kérjék el. Ha a termékkel probléma van, nem működik, 
vagy a rendeltetésszerű használat ellenére meghibáso-
dik, a vásárlás tényét a nyugta, bizonylat segítségével iga-
zolhatják, és így az utólagos jogérvényesítés sem ütközik 
akadályba.
Bizonytalan eredetű, nem beazonosítható származású 
terméket, vagy olyat, amelynek címkéjén, a csomagoláson 
a legalapvetőbb információkat sem találjuk meg magyar 
nyelven, ne vásároljanak!
Ha az ünnepek előtt akciós termékeket vásárolnak, a leg-
fontosabb, hogy kiderüljön: miért került sor a leárazásra. 
Élelmiszereknél ilyen esetekben kiemelten fontos meg-
nézni a minőség-megőrzési időt. 
Amennyiben a sok átárazás miatt egy termékkel össze-
függésben két ár szerepel, akkor a fogyasztónak jogában 
áll az alacsonyabb árat fizetni.
Az akciós termékre, ha nem értékcsökkent, ugyanúgy vo-
natkozik szavatosság vagy adott esetben jótállás, mint a 
nem akciósra, így a termék meghibásodása esetén rekla-
málni ilyen esetben is lehet. Kivétel ez alól természetesen 
az, amikor egy termék olyan hibával rendelkezik, amelyet 
közöltek a vásárlóval. Más hiba esetén azonban ilyenkor is 
érvényesíthető a szavatosság.
Az NFH honlapján (www.nfh.hu) megtalálják mindazokat 
az is¬mereteket, amelyek a fogyasztói tudatossághoz, a 
jogos igényérvényesítéshez, a problémák és a vitatott 
ügyek megoldásához szükségesek.

BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ
ALSÓÖRS

8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200;

Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás
Földmunkagépek kezelővel,

beton újrahasznosítás
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu

E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, műszaki információk tekintetében 

keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség-Gyümölcs, Gabona,

Öko és Bio termékek
Házhozszállítás 2 hetente szombaton!

Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya mentes

E-mail: bioelemozsia@gmail.com
Alsóörs és 5 km vonzáskörzetében

kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel

(Zöldség-gyümölcs esetében)
Alma akció: 370 Ft/kg

www.bioelemozsia.hu

December 24-én:
Paloznakon: 15.30 órakor, a szabadtéri betlehemnél 
–  betlehemi pásztorjáték
Lovason: 18.00 órakor vigíliai szentmise. A szentmisét 
követően, a Jézuska elhelyezése a szabadtéri betlehemi 
istállóban.
Paloznakon: 24.00 órakor éjféli szentmise. A 
szentmisét követően, a Jézuska elhelyezése a 
szabadtéri betlehemi istállóban. Karácsonyi műsorral, 
pogácsával, forralt borral és teával köszöntjük a Kis 
Jézus születésének emlékünnepét.
December 25-én:
Csopakon: 9.00 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
December 28-án:
Lovason: 16.00 órakor szentmise, Szent Család 
ünnepének előestéjén Családok megáldásával!
December 31-én:
Lovason: 16.00 órakor szentmise és Év végi 
Hálaadás
Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek 
örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, 
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben 
bővelkedő, boldog újesztendőt kívánunk lelkipásztori 
szeretettel.

 Dr. Szathmáry László  vitéz Ajtós József László
 állandó diakónus kerületi esperes, plébános
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Az elmúlt tél rendkívül hideg időjá-
rása, a márciusi hóvihar után talán már 
komolyan vesszük, ha a meteorológiai 
szolgálat előjelezése veszélyhelyzetre 
hívja fel figyelmünket. Szép és megható 
történeteket tudnak mesélni azok, akik 
ezekben az időszakokban elesett, ma-
gatehetetlen, veszélybe került ember-
társaikon segítettek. A híradásokban is 
találkozhattunk az önzetlenség elisme-
résével, hálás köszönetekkel.

A Rendőrség részéről már az ősszel 
megtörtént a veszélyeztetett csoportba so-
rolható emberek és tartózkodási helyeik 
feltérképezése, felkeresése. Ez nemcsak a 
hajléktalanok számbavételét jelenti! Sok 
idős ember is él egyedül. Köztük és a fi-
atalabbak között is vannak, akik betegek, 
rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni 
magukat megfelelően. Sokan élnek a te-
lepülések külterületein, kieső helyeken, 
rossz körülmények között, akiknek nin-

csenek szomszédjai, akikre nem figyel 
senki. Ők azok, akikre a hidegben jobban 
kell figyelnünk! 

A rendőrség folyamatosan, visszatérően 
járja a területet, rendszeresen felkeresi az 
ismert tartózkodási helyeket, elesett em-
bereket saját otthonaikban, hogy szükség 
esetén intézkedjen, vagy jelezze az ön-
kormányzatoknak, társhatóságoknak hol, 
milyen segítségre lenne szükség. Nagy se-
gítség az, amikor bejelentés érkezik rászo-
rulókról, hiszen az időben érkező segítség 
ér a legtöbbet!

A külterületek, ritkán lakott helyek el-
lenőrzése bűnmegelőzési szempontból is 
jelentős, mert a mozgás elriasztja a rossz 
szándékkal érkezőket, akik a felügyelet 
nélkül hagyott nyaralókat feltörik, és ese-
tenként csak téli szállásra használják. 

Az év végi ünnepek felszabadult han-
gulatában, gyakran alkohol hatása alatt 
gyakoribbak a közhangulatot rontó ga-
rázdaságok, rongálások, hangoskodások. 

Nemcsak a környezetünkben élők, baráta-
ink hangulatát, hanem a saját kedvünket is 
elronthatja a rendőri intézkedést igénylő, 
kihívó magatartásunk. Az egymásra figye-
lés, szórakozás közben is elengedhetetlen! 
Megelőzhetjük vele, hogy ismerőseink, 
barátaink szabálysértést, bűncselekményt 
kövessenek el, vagy váljanak annak áldo-
zatává. A közelgő Szilveszter éppen ilyen 
alkalom!

Ne felejtsék el, a petárda vásárlása, el-
adása, használata tilos! Csak a kereskede-
lemben legálisan beszerezhető kis tűzijá-
téknak számító eszközöket vegyük igény-
be az év végi programok színesítéséhez. 
A médiában ezek használatának szabályo-
zásáról elhangzó információkat vegyük 
komolyan, mert saját testi épségünkért, 
mások, akár gyermekeink sérülésével járó 
balesetekért, csak magunkat okolhatjuk.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Szilveszter, ünnep, tél, hideg…

Idősek napja Lovason Idén is eljött
hozzánk a télapó

Évek óta hagyomány, hogy 
az önkormányzat az évvége 
fele meghívja a falu idősebb 
lakóit egy vacsorára és ün-
nepi műsorral, ajándékkal 
kedveskednek Nekik. Most 
is ez történt a faluház nagy-
termében. 

Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony meleg szavak-
kal köszöntötte a meghívott 
vendégeket. Elmondása sze-
rint nagy szükség van a mai 
társadalomnak az idősebb 
korosztályra, hiszen nélkülük 
tehetetlenek lennénk. Beszé-
de végén jó egészséget és sok 
boldogságot kíván az Önkor-
mányzat nevében a jelenlé-
vőknek. 

Ezután került sor a lovasi 
gyerekek szereplésére, akik 
karácsonyi verseket és dalo-

kat adtak elő, mindenki nagy-
nagy örömére. Köszönet illeti 
a szülőket, akik elhozták cse-
metéiket és természetesen a 
„főszereplőket”, név szerint: 
Tóth Zsuzsanna, Tóth Leven-
te, Vellai-Nemes Szofi, Vellai-
Nemes Samu, Gergácz Sza-
bolcs Koppány, Fehér Marcell 
és Boa Attila. 

Az est finom vacsorával és 
Nádasi Elemér harmoniká-
zásával zárult, miközben az 
Önkormányzat nevében Fe-
renczy Gáborné polgármester 
asszony és Hull Zita alpolgár-
mester asszony kiosztotta az 
ajándékokat, a Lovas község-
ről készített 2014-es falinap-
tárt. 

Szendi Péter

Kicsik és nagyok izgatot-
tan várták Őt. Amíg a nagy-
szakállú meg nem érkezett, a 
gyerekeket Tóth László szóra-
koztatta, aki különféle hang-
szereken gyerekdalokat adott 
elő. A gyerekek vidáman éne-
kelték Laci bácsival ezeket a 
jól ismert dalokat. 

Aztán a jelenlévők a „Hull a 
pelyhes fehér hó”című mondó-
kával hívogatták a Mikulást. 
Meg is érkezett Hull Zita 
„krampusszal”, aki segített 
kiosztani a csomagokat. A 
gyerekek nagy örömmel és 
élvezettel bontogatták a nekik 
szánt ajándékot. Majd amikor 
elbúcsúzott a Télapó, utána 
kézműves foglalkozást tartott 
a Lovas Jövőjéért Egyesület, 
ahol is lehetett színezni, mé-

zeskalácsot díszíteni, kará-
csonyfadíszeket készíteni. 

Kellemesen telt az idő, kö-
szönjük szépen ezt a kellemes 
délutánt!

Kósa Barnabás

* * *

Idén egy szponzornak kö-
szönhetően környezettudatos, 
modern papírzacskóban kap-
ták a gyerekek a Mikulás cso-
magokat. Több szülőtől kap-
tunk erre vonatkozólag pozitív 
visszajelzést, hiszen a környe-
zettudatos nevelést nem lehet 
elég korán kezdeni.

Lovas Község 
Önkormányzata
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Építésről, ingatlanrendezésről

Sikeres vizsgát tettek az angolosok
Megkezdődött a német tanfolyam

„Tizenkét fővel megkezdődött a faluházban szeptem-
ber 13-án az angol kezdő tanfolyam. A hallgatók min-
den héten szerdán és pénteken 16.00-19.30-ig járnak az 
órákra. Előreláthatólag december közepén vizsgát tesz-
nek. Terveink között szerepel jövő év elején egy német 
kezdő tanfolyam indítása is, aki erre szeret ne jelent-
kezni, a fentebb megadott elérhetőségeken megteheti. 
Ezek a tanfolyamok egy Európa Uniós támogatással 
valósulnak meg. 

Bővebben erről: „A Széchenyi Terv keretében kezdő 
és haladó informatikai, valamint angol, német (kezdő, 
haladó) maximum 90 órás képzések indulnak. A tanul-
ni vágyóknak folyamatosan lehet jelentkezni a könyv-
tárban. A képzés teljes díja maximum 4.500 forint. Az 
említett összegből több tanfolyam is elvégezhető. Kité-
telek, melyeknek a jelentkezőnek meg kell felelnie: 18. 
életév betöltése, nem áll középiskolával, felsőoktatási 
intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. 
Kismamák, nyugdíjasok, munkanélküliek, vállalko-
zók, pályakezdő fiatalok, aktív munkavállalók jelent-

kezését is várjuk.” (Idézet a Lovasi Hírek szeptemberi 
számából).

December 13-án befejeződött az angol tanfolyam, 
mindenki sikeresen levizsgázott. November 21-én 
megkezdődött a német tanfolyam, tizennégy fővel 
a faluházban. A résztvevők minden héten, kedden és 
csütörtökön délután 5-től este fél nyolcig sajátítják el az 
idegen nyelv ismereteit. 

Szendi Péter

Tisztelt Lakosság!

Az államigazgatási reform 
keretében a Kormány 2012 
utolsó hónapjaiban számos, az 
építésügyet alapvetően meg-
változtató új működési struk-
túra kialakítására vonatkozó 
kormányhatározatot fogadott 
el, és módosította az 1997 évi 
LXXVIII törvényt, azaz az Épí-
tési törvényt (Étv.). A 312, 313, 
314/2012 (XI.8) Korm. rendelet, 
a 252/2006. (XII. 7.) Korm. ren-
delet a tervtanácsokról jelen-
tősen átstrukturálta az építés-
ügyet, annak minden szintjén 
változott az OTÉK – Országos 
Településrendezési és Építési 
Követelmények -  és számos 
jogszabály, 2013. január 1-től

•	az első fokú építési hatóság 
(építésengedély köteles épíö-
tési munkáknál) Lovas ese-
tében Balatonfüred Város 
Jegyzője

•	Az építési hatósági eljárá-
sok (építési engedély, bon,-
tási engedély, fennmaradási 

engedély, használatbavételi 
engedély, használatbavéa-
tel tudomásul vétele) előtti 
tájékoztatási kötelezettség 
Lovas  önkormányzat fel-
adata (polgármester, tele-
pülési főépítész)

•	bevezetésre került az elekt-
ronikus úgynevezett ÉTDR 
ügyintézés

•	a törvénymódosítás és a 
Kormányrendeletek új, he-
lyi – Önkormányzati rende-
letben szabályozott - eljárá-
sok lehetőségét vezették 
be. Ilyen a „Településképi 
véleményezési”, valamint a 
„Településképi bejelentési” 
eljárás

•	 A településképet meghatá-
rozó eljárások a Polgármes-
ter hatáskörébe tartoznak, 
de az ezzel kapcsolatos vé-
leményeket szakmai alapon 
kell meghoznia, a telepü-
lési főépítész véleményére 
támaszkodva

A változások új helyzetet te-
remtettek településünk épített 
és természeti értékeinek meg-
tartására kialakított Önkor-
mányzati rendeletek tekinteté-
ben. 

„Településképi véleményezé-
si eljárás”

Településképi véleményezési 
eljárás keretében a jogszabály-
ban meghatározott települési 
önkormányzat polgármestere 
15 napon belül ad véleményt 
a településrendezési követel-
ményeket, településképet érin-
tő építési engedélyhez kötött 
építési tevékenységek esetén. 
A véleménynyilvánítás során 
a polgármester a véleményét 
az önkormányzati főépítész, 
önkormányzati rendeletben 
meghatározott esetekben ön-
kormányzati építészeti-műszaki 
tervtanács szakmai véleményé-
re alapozza. Ezen szakmai véle-
mények kialakításának ideje be-
leszámít a véleménynyilvánítás 
határidejébe. 

A települési önkormányzat 
véleménye az építésügyi ható-

sági engedélykérelem kötelező 
melléklete, mely véleményt a 
hatóság a Ket. 50. § (5) bekez-
dése alapján figyelembe veendő 
bizonyítékként kezel a döntés 
meghozatala során.”

Az Önkormányzatnak nem 
az volt a célja az új helyi ren-
deletekkel, hogy bonyolultabbá 
tegye Lovas község polgárainak 
életét, hanem az, hogy előzete-
sen konzultáljanak, tájékozód-
janak, illetve egyes esetekben 
segítséget is nyújthatunk a be-
jelentések tartalmának összeál-
lításában. 

Megkérünk minden ingat-
lantulajdonost, hogy bármilyen 
építéssel, ingatlanrendezéssel 
kapcsolatos kérdésével, szán-
dékával keresse meg a település 
polgármesterét vagy főépítészét 
egyeztetés céljából. / Főépítészi 
fogadónap: minden kedd  12.30 
– 16.00 előzetes bejelentkezés 
alapján, hivatal épülete; elérhe-
tőség: foepitesz@lovas.hu, tel.: 
06-87/ 447-694 /

Kéri Katalin
települési főépítész
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Sokszínű rendezvények,
régi-új könyv a Balatonról

Tizennyolc éve alapították a Nők a Balatonért 
Egyesületet, mely a Balaton és környéke természeti 
értékeinek védelméért jött létre. A civilszervezet 
idén is sok színes programot szervezett, a húsz helyi 
csoport jól együttműködik egymással. Nemrégiben 
pedig régi-új könyvet jelentettek meg a Balatonról. 

A források szűkülése ellenére megőrizte 
működőképességét az egyesület balatonarácsi irodája 
és a fonyódi környezeti tanácsadó iroda is. A Zöld 
Forrás pályázatnak köszönhetően négy balatoni 
iskolában folytak szakkörök nemzeti kincsünkkel 
kapcsolatban. A diákok terepi és laboratóriumi órák 
keretében ismerkedtek a tó természeti értékeivel, 
vízminőségi vizsgálatokat végeztek , beletanultak a 
madármegfigyelés mesterségébe. 
-Számos rendezvényt szerveztünk ebben az évben is. A 
Balatoni Téli Esték, a Víznapi Balcsi Party, a csopaki 
Madárijesztő kiállítás és verseny, az Almádiban 
sorra kerülő Tökfesztivál, az Asszonyfarsang, a 
fonyódi Madarak és Fáknapja, mind-mind nagy 
népszerűségnek örvendett. Szerencsére sok embernek 
sikerült felkeltenünk az érdeklődését. Amire még 
büszkék vagyunk, hogy a Balaton könyvét újból 
sikerült kiadnunk – számol be a 2013-as esztendőről 
Szauer Rózsa a NABE elnöke. 
A földrajz,- biológia-, irodalom-, rajz- és 
történelemórákon egyaránt hasznos lehet, de akár 

önálló „Balaton tantárgy” is épülhetne a Nők a 
Balatonért Egyesület könyvére. Az éghajlatváltozás 
hatásai is bekerültek a „balatoni tananyagba” 
– a klímaváltozás okozta szélsőségeknek a tó 
vízháztartására gyakorolt hatását taglaló fejezettel 
bővült a civilszervezet egyedülálló olvasókönyve. 
- Úgy gondoljuk, hogy elsősorban a tó mellett élő 
gyermekeknek illene többet tudniuk a Balatonról és 
környezetéről, mint amennyit az iskolai tankönyvek 
kínálnak. Nemcsak a vízről,
a természetről, a környezeti összefüggésekről, hanem 
regékről, történelemről, azaz a hely szelleméről, hiszen 
a tó szeretete és a vele kapcsolatos ismeretek teszik az 
embert igazi balatoni polgárrá. Az egyes fejezeteken 
átível a gondolat, hogy a természet, a környezet 
és a kultúra védelme, hagyományaink megtartása 
nemcsak feladatunk, hanem kötelességünk is. Csak így 
őrizhetjük meg a Balaton és környékének egyediségét, 
kuriozitását, ami turisztikailag sem elhanyagolható 
szempont – fogalmazott Szauer Rózsa, a Nők a 
Balatonért Egyesület elnöke. Mint mondta: a NABE 
elgondolása nem teljesen új, hiszen már 1939-ben az 
akkori kultuszminiszter a Magyar Királyi Balatoni 
Intéző Bizottság szorgalmazására rendelete tanrendbe 
iktatta a Balaton értékeinek ismeretét a hazai elemi és 
középfokú iskolákban. 

Szendi Péter

FIGYELEM !!
KISKUTYÁK

INGYEN ELVIHETŐK !
A KÉPEN LÁTHATÓ, 2013. OKTÓBER 18-ÁN SZÜLETETT

KEVERÉK KISKUTYÁK (1 kan, 1 szuka)
KERESIK ÚJ, GONDOS GAZDÁIKAT.

NOVEMBER VÉGÉTŐL
INGYEN ELVIHETŐK LOVASRÓL.

ÉRDEKLŐDNI: 
30 400 1463
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Tanmese a pletykáról

Gólyahír

Egyszer egy pletykás asszony megtért. Elment 
lelkipásztorához és az Úr előtt megvallotta bűneit.
- Hogyan tehetném jóvá, amit elkövettem? Mit 
tegyek? Adjon tanácsot!
- Fogjon egy kispárnát, bontsa fel és minden ember 
ajtaja elé, akit megpletykált, tegyen egy tollat! - 
tanácsolta a pásztor.
Az asszony furcsállta a tanácsot nagyon, de mivel 
bűnbánata igazi volt, megtette. Ment vissza nagy 
örömmel:
- Kitettem a tollakat!
- Most menjen el mindenhová és szedje össze őket! - 
mondta a pásztor.
Az asszony nagyra nyitotta a szemét a csodálkozástól, 
de nem szólt semmit. Elindult, hogy összeszedje a 
tollakat... Másnap szomorúan jött vissza:
- Lelkész úr! Egyetlen tollat sem találtam! Elfújta a 
szél...

- Látja, kedvesem, ilyen a pletyka is! Kimondja az 
ember, de azután már visszavenni nem tudja! Kérjen 
bocsánatot a gyülekezet előtt is és többé ne hordjon 
híreket!
Az asszony megfogadta ezt a tanácsot is és az Úr 
áldott gyermeke lett. Az elvesztett bizalamat is 
visszakapta egy idő után a testvérektől, mert nyelvét 
csak bátorításra használta azután.

Ha össze-vissza fecseg az ember, akkor bizonyos, 
hogy előbb-utóbb megüti a bokáját! Mielőtt bármit 
mondunk, gondoljuk át a várható következményeket 
és mellékhatásokat! Nem mindig úgy sül el a dolog, 
ahogyan elgondoltuk, szűrjük át mondanivalónkat 
a szeretet szűrőjén! Ezért legjobb, ha mindig 
meghallgatjuk mindkét felet, hiszen csak így lehet 
hiteles véleményünk.

Október 1-jén megszületett Nagy Janka, 58 
centiméterrel és 3970 grammal. A Kislány 
jó egészségnek örvend, napról-napra 
növekszik. Sok boldogságot kívánunk az 
egész Családnak!

Ady Endre

Kis karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,
holnap harangoznak,

holnapután az angyalok
gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
nagyosan dicsérni,

de én még kisfiú vagyok,
csak most kezdek élni.

Isten-dicséretére
mégis csak kiállok,

de boldogok a pásztorok
s a három királyok.

Én is mennék, mennék,
énekelni mennék,

nagyok között kis Jézusért
minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
százszor bepiszkolnám,

csak az Úrnak szerelmemet
szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én
gyermek hittel, bátran

1883
csúf karácsonyában.)
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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 ünnep-
lésükhöz és egy örömökkel teli újév kezdetéhez.

Programok:Programok:Programok:
DECEMBER 28. (szombat) 

15.00 ÓRA: 30 FŐ 19.00 ÓRA: 30 FŐ
PAP HUBA PINCÉSZETE.
Előzetes bejelentkezés alapján! Meleg étel kíná-
lása. Harmonikás mulatság Nádasi Elemérrel! 
Belépő: 1500 Ft. A Pincészet a bevételt jótékony-
sági célra ajánlja fel. Bejelentkezés: Lovas,
Kis hegyi utca 5. Telefon: 87/447-114
vagy 20/936-6550.

DECEMBER 30. (hétfő)

14.00 ÓRA: CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE
16.00 ÓRA: „Irodalmi gyöngyszemek a borról” 
Előadja: Kolti Helga színművész. Előzetes be-
jelentkezés alapján: Paraszttál, zsíros kenyér, 
borkóstoló, borbemutató. Információ: Lovasról 
Paloznak felé a TSZ Major után balra, 30/987-
4414.

2014. JANUÁR 1. (szerda)

14.00 ÓRA: Forraltbor főzőverseny népi 
kikiáltóval.
Helyszín: Lovas, Templomtér. Jelentkezés, 
információ: Vajda Kálmán 20/9557-209. 
Újévköszöntő várhatóan 16.00 órától.
Utána: újborkóstolás. Helyszín, Lovas, Faluház.

DECEMBER 23. (hétfő) 

17.00 ÓRA: Lovasi Betlehemes lovasi fi atalokkal. 
Helyszín: Lovas, Templomtér
Az idén is egy betlehemes bemutató alkalmából 
kívánhatnak szeretetteljes karácsonyt egymás-
nak a lovasiak és az idelátogató kedves ven-
dégeink. A meleg pogácsát, süteményt, geszte-
nyét a lovasi assszonyok, a forralt bort, forró teát 
a lovasi boros gazdák kínálják jó szívvel.
A gyűjtést és a betanítást Már¦ yné Eredics Eszter 
végezte. 

DECEMBER 27. (péntek) 

14.00 ÓRA: SAROK BOROZÓ 20 FŐ. 
Előzetes bejelentkezés alapján! Tócsi, vadpörkölt. 
Információ: Lovas, Csárda utca 1.
Bejelentkezés: 70/379-3703.

DECEMBER 27-31. (péntek-kedd)

14.00 ÓRA: Minden nap nyitva!
CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE
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.

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


