
Lovasi Hírek
X. évfolyam.12. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2014. december

Idősek napja Lovason
Közel hatvan szépkorú fogad-
ta el az önkormányzat meghí-
vását a faluház nagytermébe 
december 12-én. Miután a ka-
rácsonyi díszekbe öltöztetett 
teremben elfoglalták helyüket 
a vendégek, Ferenczy Gá-
borné polgármester asszony 
köszöntötte az időseket, meg-
köszönve eddigi munkájukat, 
bölcsességüket. Ezután Sipos 
Zoltán, a település új aljegy-
zője mutatkozott be röviden, 
majd kezdetét vette a műsor. 
Stefancsik Annamáriának a 
Pannon Várszínház művész-
nőjének és Kőrösi Csabának 
a Petőfi Színház színművészé-
nek vidám műsora többször 
tapsra késztette a jelenlévőket. 
Őket a lovasi gyerekek követ-
ték. A falu apróságai verseket 
mondtak, énekeltek, furu-
lyáztak. Köszönet illeti: Ba-
lázs Annát, Boa Attilát, Fehér 
Marcellt, Gergácz Szabolcsot, 
Kránitz Róbertet, Kósa Bar-
nabást, Vellai-Nemes Samut, 
Vellai-Nemes Szofit és Tóth 

Balázs Leventét. 
Gerbelné Magdi néni finom 
vacsorája után Ferenczy Gá-
borné polgármester asszony 

és Hull Zita alpolgármester 
asszony kiosztották az aján-
dékokat, miközben Jehoda 
Ferenc muzsikált. A szép est 

baráti beszélgetéssel, boroz-
gatással zárult. 

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói

békés, meghitt karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánnak
Lovas állandó lakosainak

és nyaralótulajdonosainak!

A magam és Lovas Község Önkormányzata 
nevében áldott, békés karácsonyt és boldog 

új évet kívánok Lovas lakosainak és 
nyaralótulajdonosainak!

Ferenczy Gáborné
polgármester
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Az elmúlt év sok változást 
hozott a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság állományának 
életében. Az új épület birtok-
bavétele, a „belakás” mellett is 
zökkenőmentes volt a munka-
végzés. A július 1-vel, az egész 
ország területére kiterjesztett 
közbiztonságot erősítő prog-
ram végrehajtása folyamatos 
volt, a fokozottabb, rendszeres 
rendőri jelenlétnek minden te-
lepülésen pozitív visszhang-
ja volt. Hangsúlyt kapott az 
évvégi ünnepekkel és az egyre 
hidegebb időjárással kapcsola-
tos feladatok végrehajtása is a 
program keretein belül.
Mindig is azt mondtam, a jó 
közbiztonság nem kizárólag a 
Rendőrség munkájának ered-
ménye, az csak társadalmi 
összefogással jöhet létre! Min-
denkinek van és lehet beleszó-
lása, tennivalója a közösség 
nyugodt életének érdekében, 

úgy a települések vezetőinek, 
mind az ott élőknek, vendég-
ségbe érkezőknek.
Az év végi ünnepek felszaba-
dult hangulatában, gyakran al-
kohol hatása alatt gyakoribbak 
a közhangulatot rontó garáz-
daságok, rongálások, hangos-
kodások. Nemcsak a környe-
zetünkben élők, a barátaink 
hangulatát, hanem a saját ked-
vünket is elronthatja a rendőri 
intézkedést igénylő, kihívó 
magatartásunk. Az egymásra 
figyelés szórakozás közben 
is elengedhetetlen! Megelőz-
hetjük vele, hogy ismerőse-
ink, barátaink szabálysértést, 
bűncselekményt kövessenek 
el, vagy váljanak annak áldo-
zatává. A közelgő Szilveszter 
éppen egy ilyen alkalom!
Ne felejtsék el, a petárda vá-
sárlása, eladása, használata 
tilos! Csak a kereskedelem-
ben legálisan beszerezhető kis 

tűzijátéknak számító eszközö-
ket vegyék igénybe az évvégi 
programok színesítéséhez. A 
médiában ezek használatá-
nak szabályozásáról elhangzó 
információkat vegyék komo-
lyan, mert saját testi épségü-
kért, mások, akár gyermekeik 
sérülésével járó balesetéért 
csak magukat okolhatják.
Ha már az ünnepek hangula-
táról beszélünk! Az alkohol 
sajnos a közlekedésben is 
nagyobb szerepet játszott eb-
ben az évben. A tavalyi 3-mal 
szemben ebben az évben már 9 
esetben játszott szerepet a gép-
jármű vezetőjének ittassága a 
személyi sérüléssel járó bal-
eset okozásában. Arról, hogy 
a közúti ellenőrzések során is 
megnőtt a kiszűrt az ittas veze-
tők száma, nem is beszélve. És 
itt vannak az évvégi ünnepek, 
bulik! 
Folyamatos lesz a közúti el-

lenőrzés, a sebességmérés, a 
kül- és belterületek napi szintű 
ellenőrzése az év végén is! Se-
gítsék munkánkat azzal, hogy 
- a saját érdekükben - betart-
ják az együttélés társadalmi 
szabályait, beleértve a közle-
kedési szabályokat is, jelzik, 
ha gyanús idegeneket látnak a 
környéken, ha segítségre szo-
ruló emberekkel találkoznak, 
hiszen ezzel járulhatnak hoz-
zá, hogy településükön a köz-
biztonság jó legyen.
A Kapitányság vezetése és ál-
lománya nevében köszönöm a 
nekünk nyújtott önkormányza-
ti támogatásokat, az állampol-
gárok együttműködését, mun-
kánk segítését! 2015. évre is 
kívánok Önöknek, kollégáim 
nevében is békés, szeretettel-
jes új esztendőt!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi

Rendőrkapitányság

Megint vége van egy évnek

Új könyvek a könyvtárban
Az idei könyvtári normatívából még az alábbi 
könyvekhez jutott hozzá a lovasi bibliotéka:
Annick Cojean: Kadhafi háremében
Alessandro D’Avenia: Senki sem tudja
Lucy Diamond: A tengerparti kávézó
Vince Flynn: Küldetés
Lisa Genova: Fél testben ép lélek
Alena Jezková: Prágai legendák
Stephen King: Joyland
Marc Levy: Ha lenne még egy esély
Tony Parsons: A gyiloktáska
Matthew Norman: Házas-társas
Nora Roberts: Az oromház rejtélye
Ruta Sepetys: Kalitkába zárt álmok
Stephen White: Nyílt törés
Katherine Webb: A fattyú
Menis Yousry: Rejtett emlékeink nyomában

José Manuel Garcia: Messi
Ari Shavit: Hazám az ígéret földje
Gereben Ágnes: Posztszovjet forgatókönyvek

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
NYITVATARTÁSA

Hétfő: Szünnap
Kedd: 16.00-19.00 óráig

Szerda: 16.00-19.00 óráig
Csütörtök: 16.00-19.00 óráig

Péntek: 16.00-19.00 óráig
Szombat: 9.00-12.00 óráig

Vasárnap: Szünnap

Szendi Péter
teleházvezető

FALUSI DISZNÓVÁGÁS
LOVASON

Hagyományos módon
a faluház udvarán, a Lovas 

Jövőjéért Egyesület szervezésében

Dátum és Időpont:
2015. január 24. szombat,

kezdés: 7 óra 30 perc

Részletek hamarosan
a postaládákban és a 

hirdetőtáblákon.

Rossz idő esetén
a rendezvény elmarad!
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SZENTESTE
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.
Felsőörsön 22.00 órakor szentmise
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.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
December 25-én, Csütörtökön, azaz, Karácsony ünnepén:
Felsőörs 10.30 órakor ünnepi nagymise
December 26. Pénteken Karácsony II. napja, Szent István 
diakónus vértanú ünnepe
Felsőörs 10.30 órakor, szentmise
Lovas 11.30 órakor, szentmise
Paloznak 17.00 órakor, Templombúcsú

December 27. Szombaton Szent Család ünnepe:
Lovas 16.00 órakor szentmise 
Paloznak 17.00 órakor szentmise 
Szent Család ünnepének előestéjén Családok megáldásával!
December 28. Vasárnap Szent család ünnepe:
Felsőörs 11.30 órakor szentmise
Szent Család vasárnapon Családok megáldásával!
SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A CSALÁDOKAT!
December 31. Szerda Szent Szilveszter pápa ünnepén: 
Lovas 16.00 órakor szentmise 
Paloznak 17.00 órakor szentmise és Év végi Hálaadás
Január 1. Csütörtök: ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTEN-
ANYASÁGÁNAK ÜNNEPE, A Béke Világnapja, 
Felsőörs 10.30 órakor szentmise

Plébániánk területén, minden keresztény testvéremnek örömteli, 
a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegyelemteljes 
karácsonyi ünnepeket és egészségben bővelkedő, boldog 
újesztendőt kívánok lelkipásztori szeretettel.

vitéz Ajtós József László
kerületi esperes, plébános

Ádventi és karácsonyi szertartások,
szentmisék rendje pélbániánk területén

Református élet Lovason Istentiszteletek 
időpontjai

December 21. délelőtt 9,30-kor Lova-
son, 11 órakor Alsóörsön advent IV. 
vasárnapi istentisztelet
 
December 24. délután 16 órakor Al-
sóörsön Gyermekek Karácsonya
 
December 25. délelőtt 9,30-kor Lova-
son, 11 órakor Alsóörsön Karácsony 
elsőnapi, úrvacsorás istentisztelet
 
December 26. délelőtt 9,30-kor Lova-
son, 11 órakor Alsóörsön Karácsony 
második napi istentisztelet, a Pápai 
Református Teológiai Akadémia ün-
nepi követének, Makra Alfonznak 
szolgálatával.
 
December 28. délelőtt 9,30-kor Lo-
vason, 11 órakor Alsóörsön vasárnapi 
istentisztelet
 
December 31. délután 17-kor Lova-
son, 18 órakor Alsóörsön Óévi hála-
adó istentisztelet
 
2014. Január 1. délelőtt 9,30-kor Lo-
vason, 11 órakor Alsóörsön Újeszten-
dei istentisztelet
 
Az adventi alkalmakon lehetőség van 
a Gyermekek Karácsonyára, illetve a 
lelkészképzés céljaira adakozni.
 
Isten gazdag áldása legyen velünk az 
Istenfiú érkezésének ünnepén!
 
Áldott Karácsonyi Ünnepszentelést 
és Boldog, békés új esztendőt kíván:

Rásky Miklós lelkipásztor
és Dienes Károly Főgondnok

Legmélyebbről, a legmagasabbra – gondola-
tok Karácsony ünnepén
Szeretettel köszöntjük a Lovasi Hírek olvasóit 
az Úr szavával! Békesség Néktek! Karácsony-
kor az Istenfiú érkezik Hozzánk, akit hosz-
szú évszázadok várakozása után adott oda az 
Embernek és az Emberiségnek az Atya, hogy 
újra magunkra és egymásra találhassunk, hogy 
visszatalálhassunk Istenhez. A legmélyebbre 
érkezett, a törvényen kívüli emberekhez a pász-
torokhoz, azért, hogy Isten szeretettörvényét 
adja a szívekbe, lelkekbe. Karácsony ünnepé-
nek jelentősége, hogy a legmélyebbről, bűne-
ink mélységéből, a legmagasabbra szárnyalhas-
sunk, ami az Örök Élet reménysége a hívő szív 
számára. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk 
egyházközségünk nevében Áldott Ünnepszen-
telést minden Lovasi Polgár számára.
Lovas dísze a 48-as emlékmű 
Fél évi szervezőmunka és közadakozás után 
október első napjaiban felállíthattuk községünk 
újabb ékességét, az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharc méltó emlékművét, ezzel együtt 
az országzászlót és országos szinten a második 
olyan kopjafát, amelyet a forradalom hős tábo-
ri lelkészeinek emlékére állítottunk. A szerve-
zésben és a megvalósításban nagy érdemeket 
szerzett Abonyi Gábor, a Sándor Hagyomány-
őrző Huszárezred ezredese, akinek e helyen is 
megköszönjük áldozatos munkáját. Köszönjük 
Dienes Károly adományát és Novák Sándor 
munkáját és az önzetlen adományozók adomá-
nyait.  Az ünnepi istentiszteleten Oláh Emil al-
ezredes, a Magyar Honvédség protestáns tábori 
esperese hirdette Isten Igéjét. Emlékező beszé-

det Dr. Huszár Pál a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának Világi Elnöke mondott. Az 
emlékműnél a helyi református egyház, az ön-
kormányzat és a civil szervezetek is lehelyezték 
a megemlékezés koszorúit.
Távlatok…
A közeli jövőben erősíteni kívánjuk a lovasi re-
formátus jelenlétet és a gyülekezeti szolgálatok 
bővítése mellett várhatóan egy új gyülekezeti 
komplexummal (lelkészlakás és gyülekezeti 
terem) bővülünk. A gyülekezetünkben elkez-
dődtek az előkészítő munkák, néhányan fo-
lyamatos diakóniai (szeretetszolgálati) munkát 
végeznek már, és az ünnepek alatt több megle-
petéssel is szeretnénk szolgálni a helyi polgá-
rok között. Elkezdődtek az egyházi  tárgyalások 
arról is, hogy önálló missziói egyházközséget 
alakítsunk Lovason, erre várhatóan már kora 
nyáron sor kerülhet, ha megsegít bennünket a 
Mindenható.

Rásky Miklós lelkipásztor
és Dienes Károly Főgondnok
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Óévbúcsúztató Napok
2014. december 23. – 2015. január 1.

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 újév kezdetéhez.

PROGRAMOK:
DECEMBER 23. (kedd) 17 ÓRA
Lovasi Betlehemes lovasi fiatalokkal. Helyszín: Lovas, 
Templomtér.
Az idén is egy betlehemes bemutató alkalmából 
kívánhatnak szeretetteljes karácsonyt egymásnak a lovasiak 
és az idelátogató kedves vendégeink. A meleg pogácsát, 
süteményt,  lovasi assszonyok, a forralt bort, forró teát a 
lovasi boros gazdák kínálják jó szívvel. A felkészítést Márffyné 
Eredics Eszter végezte. 
DECEMBER 27. (szombat) 14 ÓRA. SAROK BOROZÓ 20 FŐ. 
Előzetes bejelentkezés alapján! Tócsi, vadpörkölt. 
Információ: Lovas, Csárda utca 1.
Bejelentkezés: 70/379-3703.
DECEMBER 27-31. 14 ÓRA CSISZÁR CSALÁD 
PINCÉSZETE.
Minden nap nyitva! Előzetes megbeszélés alapján: Paraszttál, 
zsíros kenyér, borkóstoló, borbemutató. 
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra. 
Nyitva tartás: december 27-31. Telefon: 30/987-4414.
DECEMBER 28. (vasárnap) 15 ÓRA 30 FŐ és 19 ÓRA 30 
FŐ PAP HUBA PINCE.
Előzetes bejelentkezés alapján! Meleg étel kínálása. 
Harmonikás mulatság Nádasi Elemérrel! Belépő: 1500 Ft. A 
Pincészet a bevételt felajánlja a Lovas Jövőjéért Egyesület 
részére. 
Bejelentkezés: Lovas, Kishegyi utca 5. Telefon: 87/447-114 
vagy 20/936-6550.
DECEMBER 29. (hétfő) 16 ÓRA TÓTH JÁNOS BOROS 
PINCE 15 FŐ.
Előzetes bejelentkezés alapján! Meleg ételkínálás és 
borkóstoló. 
Információ: Lovas, Öreghegy (Lovas-Paloznak közötti 
buszmegállónál, fenyőfa melletti utca). Telefon: 20/3420-318.
DECEMBER 30. (kedd) 14 ÓRA CSISZÁR CSALÁD 
PINCÉSZETE
16 órakor „Irodalmi gyöngyszemek a borról” Előadja: Kolti 
Helga színművész. Előzetes bejelentkezés alapján: Paraszttál, 
zsíros kenyér, borkóstoló, borbemutató. Információ: Lovasról 
Paloznak felé a TSZ Major után balra, 30/987-4414.
2015. JANUÁR 1. (csütörtök) 14 ÓRA 
Forraltbor főzőverseny népi kikiáltóval.
Helyszín: Lovas, Templomtér. Jelentkezés, információ: Vajda 
Kálmán 20/9557-209. Újévköszöntő várhatóan 16 órától. 
Utána: újborkóstolás. Helyszín, Lovas, Faluház.
Hasznos információk:
Lovas kocsikázás a pincékhez! Tereplovaglás, futószárazás, 
kocsizás. Információ, előzetes bejelentkezés: Kis Áron: 
20/777-4121. Támogatók, szervezők:
Lovas Község Önkormányzata és civil szervezetei, Csopak 
Környéki Borút Egyesület.
A Lovasi Óév Búcsúztató Napok összeállítását és a 
programban résztvevőket Szendi Péter művelődésszervező 
koordinálta. Telefon: 87/575-083, 30-530-3466, email: 
konyvtar@lovas.hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Mindenkit szeretettel várunk!

Lovas Község Önkormányzata

Lovasra érkezett a Mikulás

Polgárőrség beszámoló
Az alaprendeltetésünknek megfe-
lelően a 2014. évben is sikerült a 
falu rendezvényeinek zavarmen-
tességét biztosítani.
Pályázatokról, támogatásokról:
Az Önkormányzat a 2014. évre is 
30 ezer forintot biztosított szerve-
zetünknek. A pályázati lehetősége-
ket kihasználtuk, 170 és 150 ezer 
forintot kaptunk, és két kerékpárt 
is. Az adó 1%-a az idei évben  az 
eddigi legalacsonyabb volt, 3 ezer 
forint alatti. Támogatóink lét-
száma és a támogatás összege az 
elmúlt évihez hasonló, tehát akik 
ismernek bennünket ott a bizalmat 
megőriztük, sőt tovább erősítettük.
Vásároltunk minden tagunknak 
munkaruházatos bakancsokat, 
lámpákat. Felettes szervezetünk 
által rendezett minden fajta to-
vábbképzésen és megmozduláson 
igyekszünk részt venni. A rendőr-
séggel a kapcsolatunk jó, együtt-
működünk, a körzeti megbízotta-
kat figyelemmel kísérjük. Jelenleg 
a személyi feltételek jók.
A régió polgárőr vezetésével a 
kapcsolat jó, a térség egyesületei-
vel együttműködési szerződésünk 
van. A polgárőreink munkájukat 
felelősségteljesen végzik. A már 
bevált terület felosztásos módszer 
az alapja a munkamegosztásnak. 

A kint élő tagjaink segítségével 
szinte állandó a felügyelet a külte-
rületeken  Ma is 15 fő a tagságunk, 
de csak 12 főnek van igazolványa. 
Új tagok felvétele elől nem zárkó-
zunk el, munka van bőven.
Természeti kár esetén átlagosan 
8-10 fő mozgósítható az igénybe-
vételi időszak és a helyzet függvé-
nyében. Működésünk a ránk vo-
natkozó törvényeknek megfelelő-
en történik. Az év elején szervez-
tünk egy egészségügyi képzést, 
melyet nyilvánossá tettünk.
Az év folyamán járőreink gránátot 
találtak, mely így következmény 
nélküli maradt. Az utóbbi időszak-
ban a betörések száma megnöve-
kedett, mely nehezen kezelhető a 
szegénység növekedése miatt.
Biztosítással rendelkezünk, hiva-
talos könyvelésünk van. A Me-
gyei Szövetségtől a biztosítás és 
a könyvelésben várok segítséget, 
melyben a lobbizásom eredmé-
nyeket érhet el. A rendőrséggel kö-
zösen 32 órát, önállóan 2830 órát 
töltöttünk a falu érdekét képviselő 
társadalmi munkával, melyből 346 
óra lóval, 386 óra kerékpáros jár-
őrözéssel.

Szűcs József
Polgárőr Egyesület Elnöke

December 6-án újra eljött a várva 
várt nap! A faluházba ezen a napon 
jött a Mikulás. Izgatottan indultunk 
el a hideg esős időben. Miután 
megérkeztünk, levettük a kabátun-
kat és elfoglaltuk a helyünket. Ha-
marosan megérkezett a Mikulás. A 
Télapóval jött Pityu, aki karácsonyi 
dalokat adott elő a gyerekeknek. 
A műsor végén a minden gyermek 
megkapta az ajándék csomagját. 
A gyerekek izgatottan bontogatták 
csomagokat, amiből aztán fala-
toztak is. Úgy tűnik, idén sem volt 
rossz gyerek, mert senki sem kapott 
virgácsot. Ezután kézműves foglal-
kozások voltak. Díszíthettünk mé-
zeskalácsot, lehetett mécsestartókat 
festeni, karácsonyi lapokat színez-
ni, üdvözlőlapot készíteni. A gye-
rekeknek voltak játékos vetélkedők 
is. Minden gyerek és felnőtt nagyon 
élvezte ezt a kellemes délutánt. Ki-

csit sajnáltuk, hogy ilyen hamar vé-
get ért a program, de élményekben 
gazdagon indultunk haza. Remé-
lem, hogy jövőre is eljön Lovasra a 
Mikulás, és újra tele lesz a puttonya 
finom ajándékokkal.

Kósa Barnabás

Lovas Község Önkormányza-
ta köszönetet szeretne mondani 
Urvölgyiné Szabó Annamáriának, 
aki a Mikulás csomagokat varrta 
meg.


