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A testületi ülésről jelentjük...
Ferenczy Gáborné polgár-

mester asszony a napiren-
di pontok előtt beszámolt 
az elmúlt hetek fontosabb 
eseményeiről. Örömmel 
újságolta, hogy megtörtént 
a Fő utcai aszfaltburkolat 
felújítása, amire már nagy 
szükség volt a rendezett te-
lepüléskép és a jó minőségű 
közlekedés érdekében. A 
Köves-tetőn kátyú-javítá-
si munkálatok történtek. 
Az útfelújítási munkála-
tok kapcsán emlékeztette 
a Képviselő-testület tagjait 
arra, hogy pályázat került 
benyújtásra a Köves-tető 
egyes útjainak, nevezetesen 
a Bartók Béla és a Mikszáth 
Kálmán utcák leburkolá-
sának támogatására. Ezen 

túlmenően az Ady köz bur-
kolása is napirenden szere-
pel. Az említett utcák mart 
aszfaltburkolatot kapnak, 

amely lényegesen olcsóbb, 
mint a hagyományos aszfal-

tozás, de jó minőségű meg-
oldást eredményez. Mindez 
az évek, évtizedek óta fenn-
álló közlekedési nehézsé-

gekre ad megfelelő megol-
dást az érintett utcákban. 

Idén is lehet szociális tű-
zifa támogatásra kérelmet 
benyújtani. Az ezzel kap-
csolatos részletes felhívást 
külön rovatban találják ol-
vasóink. Ebben az évben 
a tavalyihoz képest kisebb 
mennyiségre pályázhat az 
önkormányzat (4 köbméter 
a teljes településre).

Amint az elmúlt évek-
ben, úgy idén is csatlakozik 
az Önkormányzat a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj Pályázathoz. A 
Lovason fekvő állami tu-
lajdonú ingatlanok önkor-
mányzati tulajdonba véte-
lének szándékát nem támo-
gatta az Önkormányzat a 
vegyes ügyek keretén belül. 

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 10/2015. (IX. 15.) 
önkormányzati rendeletével termé-
szetben nyújtott szociális tűzifa tá-
mogatást biztosít Lovason élő állam-
polgárok részére.

A természetben nyújtott tűzifa tá-
mogatást az igényelheti, aki aktív 
korúak ellátásában, vagy időskorúak 
ellátásában részesül, vagy természet-
beni vagy pénzbeli formában nyújtott 
települési támogatásra, különösen 
lakhatási célú települési támogatásra 
jogosult, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevel, vagy az, 

akinek jövedelme a szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 
24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) 
bekezdése szerinti átmeneti települési 
támogatás megállapításánál figyelem-
be vehető jövedelmet nem haladja 
meg.

A támogatás mértéke háztartá-
sonként 1 m3 tűzifa. A támogatásra 
nyitva álló keret 4 m3.

Támogatási kérelmet 2015. novem-
ber 1. napjáig lehet benyújtani az 
Önkormányzat részére, a kérelem 
benyújtására meghatározott határidő 
elmulasztása jogvesztő. A kérelem 

beadásához szükséges formanyomtat-
vány kérhető a Közös Önkormányzati 
Hivatal Lovasi Kirendeltségén vagy 
letölthető a település honlapjáról 
(www.lovas.hu).

A támogatási kérelmeket a 
Képviselő-testület bírálja el a 
kérelmezők rászorultsága alapján 
2015. november 15. napjáig.

A támogatás megállapítása esetén a 
tűzifát az Önkormányzat a Falugond-
noki Szolgálat közreműködésével, 
gépjárművel a jogosult lakóhelyére 
szállítja.

Lovas Község Önkormányzata

FELHÍVÁS
természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásról
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–1972. február 12-én 
születtem Budapesten. 40 
évig ott éltem és szolgál-
tam, majd két és fél évig 
a Magyaratádi Missziós 
körzet lelkésze voltam, ezt 
követően kerültem Alsó-
örsre. Tanulmányaim és 
szolgálataim során mindig 
a református hit mellet-
ti elköteleződés vezetett. 
Nagykőrösön, a Tanító-
képző Főiskolán, majd a 
Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi 
Karán is, ahol 2004-ben 
fejeztem be a teológiát. 
Feleségemmel együtt hét 
gyermeket nevelünk, akik 
közül már csak a legkiseb-
bek élnek velünk. 

– Hogyan került Alsóörs-
re?

– A lelkészválasztási fo-
lyamat végén szólított meg 
a Veszprémi Református 
Egyházmegye Esperese, 
hogy az Egyházkerület je-
löltjeként július 26-án jöj-
jek el Lovasra és Alsóörsre 
bemutatkozó szolgálatra. 
Az egyházi törvényeknek 
megfelelően augusztus 23-
án az Alsóörs-Lovas társ-

egyházközség választási 
közgyűlése egyhangúlag 
megválasztott lelkipászto-
rának. 

– Hogy tetszik Alsóörs és 
környéke?

– Csodálatosan szép ez 
a környék, festői a kör-
nyezet, a templomoknak 
lelkük van, amely inspi-
rálja az embert. Jól eső ér-
zés, hogy nagy szeretettel, 
nyitott szívvel fogadtak az 
emberek minket a csalá-
dommal együtt.

– Ez alatt a rövid idő 
alatt mennyire sikerült 
megismerni a lovasi embe-
reket?

– Szeptember 7-től va-
gyok hivatalban, így gond-
nok úrral és a presbiterek-
kel már több alkalommal, 
míg a gyülekezet tagjaival 
csak két istentisztelet al-
kalmával találkozhattam. 
Mindenkiben elkötelezett, 
nyitott szívű embereket 
találtam és ismerhettem 
meg.

– Milyen elképzelései, 
tervei vannak a jövőt ille-
tően?

– Világ életemben fon-

tosnak tartottam az embe-
ri közösségek szerepét, és 
akárhová kerültem, min-
denhol, valamilyen intéz-
ményi formában, kisebb-
nagyobb közösségeket 
építettem és azokat pró-
báltam a gyülekezet éle-
tébe integrálni. Az iskola 
egy óriási lehetőség a jövőt 
illetőleg, a gyülekezet épí-
tés aspektusából is, hiszen 
ahol vannak gyerekek, 
ott a jövő biztos alapok-
ra épülhet. Fontosnak ér-
zem, hogy az emberekben 
újra felépüljön az a tudat, 
hogy a gyülekezethez való 
tartozás öröm, békesség és 
szeretet forrása lehet, eb-
ben a zaklatott világban. 
Mindenképpen vissza kell 
állítani az egyháznak azt 
a fajta közösségi hivatását, 
küldetését a településeken, 
hogy az emberek fiatalok-

tól az idősekig hétköznapi 
életük részeként tartsák 
számon a gyülekezetet. Ez 
azért fontos, mert ha van 
egy ilyen egyházi közösség 
a település életében, akkor 
az a lelki élet kovásza lehet 
az ott élő családok és a szű-
kebb-tágabb közösségek 
számára. Terveim között 
szerepel a közeljövőben a 
családlátogatások rendsze-
res alkalma és a gyermek 
istentiszteletek újra élesz-
tése, ahol szülő és gyermek 
egyaránt otthon érezheti 
magát. Fontosnak tartom, 
hogy legyenek olyan kö-
zösségi alkalmak, ahol az 
emberek az esetleges sérel-
meiket, örömeiket kötetlen 
módon is megbeszélhetik, 
hiszen a közös imádságok 
a lelkek gyógyító ereje le-
het. Fontos feladatomnak 
érzem a hívek támogató 
segítsége által megterem-
teni, hogy az iskola tanu-
lói, dolgozói, a gyülekezeti 
élet építő, alkotóelemeivé 
válhassanak. A gyermekek 
és családtagjaik is szeres-
senek templomba járni, és 
érezzék otthon magukat a 
megtartó gyülekezet kö-
zösségében is. Ehhez adjon 
az Isten erőt, egészséget, 
áldást és békességet!

Szendi Péter
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KÁLMÁN CSABA LELKÉSZ

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

Szeptember 7-től Kálmán Csaba lelkész az Al-
sóörs-Lovas Református Társegyházközség 
szolgálatába állt. Beszélgetésünk során vázol-
ta jövőbeli elképzeléseit.
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Őszi fogathajtó
és díjugrató verseny

KÖNYVELÉS
FELSÕÖRSÖN

Teljes körû könyvviteli szolgáltatás, 
bérszámfejtés, adótanácsadás induló

és már meglévõ vállalkozások részére. 
Személyi jövedelemadó bevallás 

magánszemélyek részére. 

Tel.: +36-70/3959-368

 

Könyvelés Felsőörsön 

Teljes körű könyvviteli szolgáltatás, bérszámfejtés, adótanácsadás induló és már meglévő 
vállalkozások részére. 

Személyi jövedelemadó bevallás magánszemélyek részére. 

Tel.: +3670/3959368 

SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
Szent József Ház galéria
17.00 óra   Kiállítás megnyi-
tó (bemutatkozik a Hajdúsági 
Nemzetközi Művésztelep)
A kiállítást megnyitja: Burai Ist-
ván a művésztelep vezetője

Tájház udvar
18.00 Falunapok ünnepélyes 
megnyitója
Köszöntőt mond: Kiss Attila 
Hajdúböszörmény polgármes-
tere
Czeglédy Ákos Paloznak pol-
gármestere
A Falunapokat megnyitja: Dr. 
Kontrát Károly országgyűlési 
képviselő
Paloznakért kitüntetések át-
adása
Virágos Paloznak verseny díja-
zása
Paloznak Jövőjéért Közalapít-
vány ösztöndíjainak átadása
19.00   Pörkölt Party a PaCi 
szervezésében
20.00   Búgócsiga Zenekar kon-
certje
 
SZEPTEMBER 26. SZOMBAT
A rendezvényen bemutatkozik a 
kézműves zirci apátsági sör.
Kézműves kirakodóvásár a Fő 
utcán.
 
Játszótér és környéke:

9.00 Tihanyi Levendulaház le-
vendulás bütyköldéje, Nők a 
Balatonért Egyesület játszóhá-
za, légvár, népi játékok, henna-
festés, pónilovaglás.
 
Tájház udvar:
9.00 Gulyásfőző verseny
10.00 Csopaki Óvodások nép-
tánc bemutatója
11.00 Bocskai Néptáncegyüttes 
(Hajdúböszörmény)
13.00 Gulyásfőző verseny és 
Tortaverseny eredményhirde-
tése

Sárkányos kút:
15.00 Borkóstolás, mustkósto-
lás

Fő tér:
15.00 Szüreti Felvonulás indu-
lása a Fő térről
16.00 Zenés műsor
16.45 Szüreti Felvonulás érke-
zése a Fő térre
17.00 MH Légierő Zenekar mű-
sora
19.00 Utcabál a Bulizenekarral        
közben: tombola

SZEPTEMBER 27. VASÁRNAP
11.30 Búcsúi Szentmise a rk. 
templomban, Kálvária új képe-
inek szentelése.
15.00 Babaköszöntő és faülte-
tés.

Paloznaki Falunapok és Szüret 
(vendégünk Hajdúböszörmény) programtervezet

A korábbi évekkel ellentétben, 
idén a fogathajtás került dél-
előttre, amelyen a kétfordulós 
akadályhajtást most is kedves 
lovas barátunk, Kripli János 
emlékére rendeztük. Az össze-
sített eredmények alapján vé-
gül Koch László Balatonfüred-
ről szerezte meg az első helyet, 
Leitold Róbert (Mencshely) 
és Pauer Imre (Nemesvámos) 
előtt. A vadászhajtásban, ahol 

a fogat gyorsaságának van na-
gyobb szerepe, nem megszo-
kott módon, ugyanez a sorrend 
alakult ki, pedig csupán tized 
másodpercek döntöttek a ver-
senyzők között.
Délután a díjugratás, póni ka-
tegóriával kezdődött, amely-
ben a pályát egyedül Menyhárt 
Gyöngyinek sikerült hibátla-
nul teljesíteni Dominóval. A 
második és harmadik helyen 
Gyalog Luca Andromédával 
és Alastics Nakagami Noriko 
Dagival végeztek.
A nagylovaknál kezdő kategó-
riában négyen teljesítették hi-
bátlanul az alappályát, így ösz-
szevetésre került sor, melyben 
szintén hibátlan teljesítmény-

nyel a csupán 11 éves Német 
Nórának sikerült nyerni Jegor 
nyergében. A második helyen 
hibátlan lovaglással, de gyen-
gébb idővel Vas Enikő végzett 
Ábránddal, harmadik pedig 
egy verőhibával Grossberger 
Liza lett Mazsival. A haladó 
versenyszámban, ahol már 
100-110 cm-es akadályok 
vannak felépítve, hárman lo-
vagolták végig hibátlanul, 

majd az összevetésben jobb 
időeredménnyel Németh Nóra 
Jegorral győzött, Menyhárt 
Gyöngyi és Rabló előtt. A 
harmadik helyet egy lovasi 
versenyző, Szíjj Hajnalka sze-
rezte meg Parázzsal, és a ne-
gyedik helyen szintén Lovast 
képviselve, Tóth Otília vég-
zett Parázzsal, egy verőhibát 
vétve. Az őszi lovasi verseny 
idén is a szezon záróversenye 
volt, de várunk minden kedves 
érdeklődőt a paloznaki (szept-
ember 26.) és a lovasi (október 
3.) szüreti felvonulásra, ahol 
hagyományőrző lovasok, és 
fogatok kavalkádja biztosítja a 
jó hangulatot.

Kis Áron

A Lovas Egyesület Lovas szeptember 6-án 
rendezte meg a már hagyományos fogathajtó 
és díjugrató versenyét. Az előző napi esőzés 
ellenére a pálya kiváló állapotban volt, és a 
verseny napján már nekünk kedvezett az idő-
járás. 



16.00 óra :   Tihanyi Asszonykórus fellépése 

   Szüreti felvonulás: Gyülekező a faluház udvarán, szüreti menet, 
lovasok, betyárok, népviseletbe öltözött felvonulók, 
harmónikaszóval, népdalokkal és borosnótákkal. 
 
Közreműködnek: Lovas Egyesület, Lovas Hunyadi Huszár és 
Betyár Hagyományőrző Egyesület, Nagy Zsanett, Nádasi 
Elemér és a Tihanyi Asszonykórus 

17.00 óra:   Praznovszky Mihály LEGO kiállítása a faluház kistermében  

17.45 óra:   Nótaest Nádasi Elemérrel  

18.30 óra:   Veszprém Városi Cigányzenekar fellépése  

20.00 óra:              Utcabál a Jolly Joker együttessel  

Büfé: Sarok Borozó, vacsora jó idő esetén. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Rossz idő esetén a programok a faluház 
nagytermében kerülnek megrendezésre! 
Szervező: Lovas Község Önkormányzata.  
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466,  

87-575-083 
 

Aki szeretne népviseletbe öltözni, kérjük vegye fel 
a kapcsolatot Szendi Péterrel a 30-530-3466-os 

telefonszámon! 


