
Lovasi Hírek
IX. évfolyam. 11. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2013. november

A testületi ülésről jelentjük...
Jóváhagyta a képviselő-testület a 2013. 
évi költségvetés előirányzat módosítását, 
miszerint a központi költségvetésből igé-
nyelt normatív támogatások egyes jöve-
delempótló támogatásokra vonatkozóan 
461 ezer forintban növelték az önkor-
mányzat költségvetési főösszegét.  Mind-
ez a normatív lakásfenntartási támoga-
tást 12 ezer, a rendszeres szociális segélyt 
120 ezer, míg a foglalkozást helyettesítő 
támogatást 329 ezer forintban érinti. 
További előirányzat módosításként, az 
Elkülönített Állami Pénzalaptól igényelt, 
Munkaügyi Központtól 256 ezer forint 
bértámogatást kapott az önkormányzat 1 
fő gyermekszállítási kísérő, 1 fő épület-
gondnok és 2 fő parkgondozó segédmun-
kás foglalkoztatására. 
Az Önkormányzatok központosított 
működési támogatásaként, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény támoga-
tása jogcímen, 58 ezer forinttal növeli 
az idei költségvetést. Lovas Község Ön-
kormányzata 370 ezer forint vissza nem 
térítendő szerkezetátalakítási tartalékra 
jogosult a szociális és gyermekjóléti alap-
ellátás támogatásának kiegészítésére, va-
lamint további 257 ezer forintra is, mely 
azon települési önkormányzatokat illeti 
meg, ahol az egy lakosra jutó adóerő-
képessége nem haladja meg a 15 ezer fo-
rintot. Kilencvenegyezer forintban pedig 
központosított működési EI támogatást 
kapott a település. 
Elfogadta a falu vezetősége az idei első 
háromnegyed éves költségvetés végrehaj-
tásáról szóló tájékoztatót, egyben vázolta 
a jövő évi koncepciót is. Ebben kiemelték 
a Balatoni utca járdaépítés szükségessé-
gét, a faluház további rekonstrukcióját, 

melyben a tető szigetelése és cseréje, va-
lamint az épület gazdasági szárnyának 
külső homlokzat festése történne meg. 
Szintén szerepel a tervek között a két 
templom kivilágítása. Az önkormányzat 
az első háromnegyedévben 46 millió 413 
ezer forint bevételt és 50 millió 46 ezer 
forint kiadást teljesített. 
Döntés született a Mikulás és Szépkorúak 
köszöntésének időpontjáról, valamint 
meghatározták a közmeghallgatás idő-
pontját is. A testület a vonatkozó jogsza-
bályi feltételeknek megfelelően módosí-
tott néhány, a Rendezési Terv módosítása 
kapcsán már meghozott határozatot. A 
folyamatban lévő Rendezési Terv módo-
sításról szóló tájékoztató kihelyezésre ke-
rült az önkormányzati hirdetőtáblájára, 
valamint felkerült a község honlapjára is. 

Szendi Péter

Meghívó
Kedves gyerekek, szülők nagyszülők!

Lovas Község Önkormányzatának szervezésében 
szeretettel hívunk és várunk

a 2013. évi Mikulás napi rendezvényre!
Időpont: 2013. december 7. (szombat) 17 óra.

Helyszín: faluház nagyterme

Tervezett műsor:
Interaktív Mikulásváró műsor egy színvonalas 
gitárelőadás kíséretében. Utána Mikulás bácsi 
megajándékoz Benneteket! Mézeskalácssütés 

gyerekeknek a nyugdíjas teremben a Lovas 
Jövőjéért Egyesület és a Malomvölgy Nyugdíjasklub 

szervezésében. 
Ha kíváncsiak vagytok a Mikulásra  akkor gyertek el!

Mindenkit szeretettel várunk!
* * *

MIKULÁS utáni program
Az Önkormányzat Mikulás váró műsora és az 
ajándékok kiosztása után a Lovas Jövőjéért Egyesület 
és a Malomvölgyi Nyugdíjas Klub mézeskalács sütést 
és díszítést rendez alkotni vágyó gyerekeknek és 
felnőtteknek, valamint lehetőség lesz színezésre, 
gyurmázásra is. Szeretettel várunk Mindenkit!

Karácsonyi
 vásár

A Lovas Jövőjéért Egyesület idén is szervez karácsonyi 
vásárt. Lesznek fazekas termékek, mézes sütemények, 

kerámia díszek, ékszerek,
bio olaj, és még sok minden más...

Dátum:
2013. december 14. szombat, 14 órától

Helyszín: Faluház nagyterme

A vásár ideje alatt lehetőség lesz rajzolni, gyurmázni, 
színezni.

Mindenkit szeretettel várunk!

Aki szeretne hozzájárulni a jótékonysági vásárhoz 
(ajándéktárgy, gyertya, mécses, karácsonyi dísz, stb...), 
kérjük, felajánlását a Teleház nyitvatartási ideje alatt 

hozza el a faluházba
(K-P: 16:00-19:00 és Szo: 9:00-12:00). Segítségüket, 

támogatásukat előre is köszönjük!
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Az egri remete
150 éve született Gár-

donyi Géza, ebből az 
alkalomból tartott vetí-
tettképes előadást Lova-
son a faluház nagytermé-
ben  november 14-én csü-
törtökön, 18 órai kezdettel 
dr. Praznovszky Mihály 
irodalomtörténész, „Az 
egri remete” címmel. 

Az előadás a „Történelmi 
regények Gárdonyi élet-
művében” fő témára épült, 
amely szenzációsan lenyű-
gözőre, élvezetesre sikerült. 
Nagyon részletesen beszélt 
életútjáról, legfőbb regényei 

megszületésének körülmé-
nyeiről, helyeiről. Gárdonyi 
három legfőbb regényét a 
következőképpen értékelte 
maga az író:

Elsőként megírt regényét 
„Az egri csillagok”-at a leg-
sikeresebb regényének, a 
második regényeként meg-
írt „A láthatatlan ember”-t 
a legkedvesebbnek, míg a 
harmadikként megírt regé-
nyét az  „Isten rabjai”-it a 
legszebb regényének nevez-
te.

Az előadás végén ilyen 
és ehhez hasonló megjegy-
zéseket hallottunk: „Ilyen 

élvezetes előadást még 
nem hallottam életemben!”. 
A másik ismerősöm azt 
mondta: „Milyen érdekes, 
épp a nyáron tettem az éj-
jeli szekrényemre az  „Egri 
csillagokat”, hogy újra elol-
vassam, még ma este elkez-
dem.”

Tudhatjuk a médiából is, 
hogy a törökök is lefordítot-
ták törökre, már csak az a 
kérdés, hogyan élik meg azt 
az érzést, mely a könyv el-
olvasása után kialakul ben-
nük. A törökök testvérük-
nek tekintenek bennünket, 
mi magyarok pedig csak 

a 150 éves rabságra asszo-
ciálunk, talán csak a ránk 
hagyott fürdőkultúrájukat 
éljük meg pozitívan.

Gárdonyi Egerben élte 
meg élete utolsó szakaszát 
és az egri várban van elte-
metve, ezt viszont minden 
magyar gyerek tudja, a 
sírjára felírt híres felirattal 
együtt „Csak a testem”.

Horváth Ferenc

(Az előadás az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtár 
támogatásával valósult 
meg, a könyvtári normatí-
vából – szerk.)

Márton napi vígasság
Lovason az elsők között 

(november 7. péntek) tartot-
ták meg a már hagyományos 
rendezvényt a faluház nagy-
termében, az Önkormányzat 
és a Lovas Jövőjéért Egyesü-
let szervezésében. A faluház 
nagyterme ismét zsúfolásig 
megtelt.

Legelőször az Endrődi Sán-
dor Református Általános Is-
kola és Kézilabda Utánpótlás 
Központ diákjai léptek fel, 
és előadták a Ludas Matyi, 
avagy a libák gágogása című 
színművet. A darabot Nagy 
Lászlóné tanította be. Közre-
működtek: Gaál Zsanett, Se-
bestyén Fanni, Simon Luca, 
Mórocza Fanni, Csuhaj Ernő, 
Halász Attila, Kozits Patrik, 

Hunyadi Zsombor, Traubert 
Henrik, Vörös Endre és 
Marten Adriansen.

Őket követte Tóbiás Krisz-
tián gitárművész koncertje, 
aki a jazz világába kalauzolta 
el a szépszámú közönséget. 
Az előadóművész tiszteletdí-
ját az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár támogatta a könyv-
tári normatívából.

Az ízletes vacsora idén is 
sült libacomb, párolt káposz-
ta és burgonya volt. A finom 
vacsorát Gerbelné Magdi néni 
készítette, mindenki nagy 
örömére. A vacsora közben és 
után a helyi boros gazdák kí-
nálgatták egymás közt a bora-
ikat, miközben Jehoda Ferenc 
húzta a talpalávalót.

Szendi Péter

MEGHÍVÓ
Szépkorúak köszöntése

Szeretettel várunk minden 62 éven felüli
lovasi lakost és párját 

2013. november 29-én,
pénteken, 16 órakor

a faluház nagytermében tartandó ünnepségre.
Kérjük, jöjjenek el, hadd lássuk vendégül és 

köszöntsük Önöket nagy tisztelettel.

Az estét finom vacsora és Nádasi Elemér harmónika 
játéka fogja még élvezetesebbé tenni.

Lovas Község Önkormányzata
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Veszprém Megyei
kormányhivatal

Veszprémi Járási Hivatala

Sajtóközlemény
Parlagfűvel fertőzött területek felderítésének tapaszta-
latai Veszprém megyében 

Az idei év tavaszának változékony időjárása késleltette a 
parlagfű kelését, majd a rendkívül száraz és forró nyár 
nem kedvezett a parlagfű fejlődésének. Az időjárási viszo-
nyok így jelentősen hozzájárultak a fertőzöttség csökke-
néséhez. 

A törvényi előírás értelmében a földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. 

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának 
helyszíni ellenőrzését belterületen a települési önkor-
mányzat jegyzője, külterületen a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal illetékes járási hivatalának járási földhivatala 
végzi. A Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazga-
tósága indít eljárását (bel- és külterületen egyaránt) és 
– amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – 
közérdekű védekezést (kaszálást) rendel el.  A védekezési 
kötelezettség elmulasztásáért 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-
ig terjedő növényvédelmi bírság szabható ki.

2013-ban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága parlagfű elleni védekezés el-
mulasztása miatt külterületen 37 esetben indított eljá-
rást. A megyében 1.820.000 Ft növényvédelmi bírság ke-
rült kiszabására, a közérdekű védekezés eljárási költsége 
összesen 427.881 Ft volt. Belterületre vonatkozóan egy 
alkalommal került sor 15.000 Ft növényvédelmi bírság ki-
rovására. 

Összességében elmondható, hogy a megyében leginkább 
a tarló területek parlagfűvel való fertőzöttsége miatt kel-
lett eljárást lefolytatni.

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

Tökfaragás
Október 26-án alkal-

munk nyílt egy játékos 
tökfaragásra invitálni a 
lovasi gyerekeket. Jöttek 
kicsik és nagyok, gyakor-
lottak és most ismerkedők 
is. Volt, aki saját tököt is 
hozott, hogy az otthonát 
díszítse vele. A töklám-
pások többsége a falu-
házban került kiállításra. 
Kis történelem: 
A Halloween egy ősi 
kelta-római ünnepre ve-
zethető vissza. Eme ha-
gyomány szerint október 
31-én a szellemek elin-
dulnak, hogy ki-ki eljus-
son a neki szánt pihenő 
helyére, amit az élők 

lámpásokkal, kikészített 
ételekkel, italokkal köny-
nyítettek meg. A töklám-
pás egy mondából (része-
ges kovács és az ördög), 
illetve az amerikai kon-
tinensen nagy mennyi-
ségben megtalálható tök 
kifaragásából ered.

Reméljük minden 
kedves résztvevőnknek 
ugyanolyan szórakoztató 
volt ez a délelőtt, mint 
nekünk.

Köszönjük szépen a 
gyermeknek és szüleik-
nek, hogy eljöttek eme 
rendhagyó barkácsolásra.

Lovas Jövőjéért
Egyesület
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Ünnepekre készülődve
Közeleg az év legnagyobb ünnepe, 

a Karácsony. Szeretteinkre gondolva 
járjuk a bevásárló központokat, üzlete-
ket, karácsonyi vásárokat, hogy szeret-
teinknek meglepetést szerezzünk. Ezt 
az időszakot a bűnözők is kihasználják, 
hiszen ebben az időszakban sokszoro-
sára nő a forgalom az üzletekben, par-
kolókban, nagyobb a tömeg, többet köl-
tünk a megszokottnál, és óvatlanabbá 
válunk a nézegetés közben.

A vásárlási lázban ne feledkezzünk 
meg arról, hogy ajándékokra szánt 
nagyobb összegekkel útnak indulva 
a zsúfolt üzletekben, piacon, nagy tö-
megben könnyebben válhatunk bűn-
cselekmény áldozatává. Az óvatosság 
az otthonunkba belépő idegenekkel 
szemben sem árt!

A vásárlásoknál történő odafigyelés-
sel megelőzhető a baj, ha 

•	olyan helyre teszik pénztárcájukat, 
ahol nehezen hozzáférhető, 

•	a bankkártya pin-kódját nem írják 
a tokra, nem tartják a kártya mel-
lett,  

•	ha a házalók feltűnően olcsón akar-
nak értékesnek látszó tárgyakat el-
adni, 

•	amikor telefonon ajánlanak kedve-
ző lehetőséget gyapjú vagy mág-
neses ágynemű, ékszer, műszaki 
cikk, gyógyászati termékek vásár-
lására, vagy lehetőséget olcsó üdü-
lésre, utazásra,azt nem fogadják el,

•	a parkolóban nem tévesztik szem 
elől értékeiket, a gépkocsi utasterét 
zárva tartják a csomagtartóba tör-
ténő pakolás közben. 

Ősszel találkozunk krumpli, káposz-
ta, gyümölcs és más termények áru-
sítóival, ugyanakkor gyakoribb a téli 
tüzelőt, tűzifát ajánlók megjelenése 
is. Ha vásárlási szándéka van, inkább 
a már ismert eladókat, forgalmazókat 
keresse. Az újságokból, internetről 
választott ismeretlen, csak mobil te-
lefonon utolérhető személyek körében 
fordul elő gyakrabban, hogy nem a 
kialkudott, hanem nedves vagy jóval 
kevesebb fát szállították le, esetleg a 
kifizetett előlegre nem is szállítottak 
semmit.

A termény, a fa felvásárlók, eladók, 
a házalók köréből is kikerülhetnek 
a terepszemlét tartó bűnözők, akik 
időseket, értékes dolgokat őrző vagy 
szállásnak használható lakatlan nya-
ralókat, eltulajdonítható fémtárgyakat 
keresgélve járják a környéket. 

Kérjük számon a látszólag céltalanul 
nézelődő, sétálgató idegenektől, mit 
keresnek az utcánkban, és azonnal ér-
tesítsük a rendőrséget!

A készülődés során, a Karácsony 
önfeledt napjaiban és utána se feled-
kezzünk meg azokról, akiknek ez az 
időszak nem jár együtt az örömmel. 
Ha módunkban áll segítsünk a rászo-
rultaknak, mert ettől a mi ünnepünk 

is szebb lesz. Jó szándékunkat az ál-
talunk megnevezett szervezet részére 
banki befizetéssel, ismert szervezetek 
gyűjtéséhez történő csatlakozással tud-
juk kifejezni. Az utcán bennünket le-
szólító vagy házaló adománykérőkkel 
legyünk óvatosak. 

•	Legyen elegendő tüzelő anyag a 
háznál, ne alkohollal tartsuk me-
legen magunkat, mert az bágyadt-
sághoz, csökkenő fizikai teljesítő 
képességhez, így könnyen kihűlés-
hez vezethet.

•	Ellenőriztessük a fűtésre használt 
– különösen a gázzal működő – 
eszközök állapotát, a kémények 
tisztaságát, hogy a tragédiát elke-
rülhessük.

•	Karácsony önfeledt napjaiban se 
feledkezzünk meg a minden év-
ben előforduló karácsonyfa tüzek-
ről. Ne hagyjuk égve a gyertyákat 
hosszan, különösen akkor ne, ha 
elmegyünk otthonról, vagy ha már 
kicsit száraz a feldíszített fenyőfa!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
állománya nevében kívánok Mindnyá-
juknak békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog újesztendőt!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Megemlékeztünk 1956-ról
Október 22-én a Templom téren megemlékeztünk az 1956-os forradalomról és 
szabadságharcról. 

A Himnusz eléneklése után, Kósa Barnabás és vitéz Juhász Antal az alkalomhoz illő verseket 
szavalt. Őket követte vitéz Dömötör Zoltán, 56-os politikai elítélt, nemzetőr vezérezredes, az 
1956-os Magyar Nemzetőrség főparancsnoka, a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség 
ügyvezető alelnöke, aki elmondta ünnepi beszédét. 
Ezután Lovas Község Önkormányzata nevében Ferenczy Gáborné polgármester asszony 
és Hull Zita alpolgármester asszony helyezték el az emlékezés koszorúját. A Magyar Vidék 
Országos 56-os Szövetség nevében vitéz Pintér Kornél országos elnök és vitéz Dömötör Zoltán 
ügyvezető alelnök koszorúztak, végül a Simon család is megemlékezett az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharcról. 
A koszorúk elhelyezése után az ünnepi műsor a Szózat eléneklésével zárult. 

Szendi Péter

KÖZMEGHALLGATÁS

Lovas Község

Önkormányzata

tisztelettel meghívja a

december 9. (hétfő), 

18.00 órakor, a faluház 

nagytermében

tartandó,

2013. évi

közmeghallgatására.


