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December 7-én tartotta éves köz-
meghallgatását az önkormányzat. Leg-
először Gézárt Viktor rendőr zászlós 
beszámolóját hallgatták meg a jelenlé-
vők. Mint ismeretes, július elsejétől a 
Balatonfüredi Rendőrkapitánysághoz 
tartozik Lovas község. Szerencsére a 
tavalyi évhez képest csökkent a bűn-
cselekmények száma a faluban. Míg 
2014-ben 13, addig ez év október 31-ig 
4 bűncselekmény történt. Szintén ör-
vendetes hír, hogy csökkent a közleke-
dési balesetek száma is. A rendőr zász-
lós elmondása alapján jövőre többször 
várható sebességellenőrzés a telepü-
lésen, mely a novemberi testületi ülé-
sen is felmerült. A füredi rendőrség jó 
kapcsolatot ápol a helyi polgárőrökkel, 
akikkel többször járőröztek már együtt. 

A közmeghallgatás után a 2015-ös év 
utolsó testületi ülése következett. Fe-
renczy Gáborné polgármester asszony 
köszönetet mondott a képviselő-testü-
let idei áldozatos munkájáért, kitért a 
polgármesteri hivatal dolgozóira, akik 
mindig segítőkészen állnak az ügyfelek 
rendelkezésére, egyben megköszönte a 
munkájukat is. Örömét fejezte ki, hogy 
idén megtörtént a Fő utca aszfaltozása 
és a faluház udvarának a térkövezése 
is, folyamatban van a temető bekeríté-
se. Még az idei évben hat LED-es lám-
paoszlop kihelyezésével bővül a közvi-
lágítás a község azon részein, ahol az 
feltétlenül szükséges.

Az önkormányzat árgus szemekkel 
figyeli a pályázati lehetőségeket, hiszen 
az elmúlt évek során is több, jelentős 
fejlesztés minimális önerőből, jelentős 
pályázati támogatásból valósult meg. 
Ferenczy Gáborné polgármester asz-

szony örömmel újságolta, hogy az új 
bolttulajdonossal sikerült megegyez-
nie abban, hogy hosszabb nyitvatartási 
idővel, szolidabb árakkal és friss áruk-
kal üzemeljen ezentúl a bolt. A bolt 
nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 
6.30-17.30 óráig, míg szombaton 6.30-
14.00 óráig. 

2015. január 1. és október 31. között 
a költségvetés az alábbiak szerint tel-
jesült: a bevételi oldalon 60 millió 60 
ezer forint, míg a kiadási főösszegben 
35 millió 838 ezer forint szerepel. 

Összességében megállapítható, hogy 
a módosított előirányzat az elemi költ-
ségvetésben megállapított összeghez 
képest közel 9 % -kal növekedett. A 
bevételek pedig több mint 24 millió 
Ft-tal többre teljesültek, mint a kiadá-
sok, az első 10 hónap vonatkozásában. 
A módosított előirányzathoz képest a 

kiadások 58,6%, a bevételek 98,2%-
ra teljesültek, melynek aránya nagyon 
kedvezőnek tekinthető. 

Az építményadó 2 millió forinttal 
haladta meg az eredeti költségvetésben 
megtervezett 14,5 millió Ft-ot. A tar-
tózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 
bevétel már tartalmazza a nyári hóna-
pokban beszedett összegeket, a túltel-
jesítés itt 325 ezer forint az eredeti elő-
irányzathoz képest. A gépjárműadó és 
a helyi iparűzési adó bevétel esetében 
van némi elmaradás, de ez nem tekint-
hető jelentősnek.

Döntés született az ügyben is, hogy 
jövőre nem emelnek a helyi adókon 
és új adónemet nem kíván bevezetni a 
képviselő-testület. A település honlap-
jának megújításával kapcsolatosan pe-
dig árajánlatokat kér be az önkormány-
zat. Szendi Péter

Közmeghallgatás és testületi ülés
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Karácsonyi Üdvözlet 2015

HIRDESSEN A LOVAS HÍREKBEN!
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Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Advent közepén járunk Testvéreim, mikor az 
ember talán újra fogalmazza, azokat a célokat, 
elvárásokat és reménységeket, amelyeket erre 
az esztendőre kitűzött önmaga elé. 

Karácsony szép ünnepe 
itt van már egy karnyúj-
tásnyira, de az évvége is 
pillanatokon belül elér-
kezik. Az évvége egy bi-
zonyos életkor után arra 
döbbent rá bennünket, 
hogy nemcsak a gyer-
mekeink lettek egy évvel 
idősebbek. Az élet már 
csak ilyen gyorsan elillan 
és tova száll megállítani 
nem lehet! 

A kérdés, amely ebben 
az esztendőben különö-
sen is érint, érintett ben-
nünket: megmarad e itt 
Európában, Hazánkban 
az békességes állapot, 
amelybe belenőttünk? A 
II világháború befejezé-
se óta soha nem álltunk 
ilyen közel ahhoz, hogy 
közvetlen szomszédsá-
gunkban vagy éppen ha-
zánkban olyan erőszakos 

cselekmény robbanjon ki, 
amelynek a végkifejlete 
előre nem kiszámítható. 
Egy ilyen viszontagságos 
időben, talán mindennél 
aktuálisabb kérdésként 
merül fel jogosan az em-
ber lelkében, hol találha-
tom meg a békességem, 
kiben és miben bízhatok? 
Advent és Karácsony 
örök érvényű üzenete az, 
amely erőforrása lehet lel-
künknek és életünknek! 
Karácsonykor az Isten 
beváltotta ígéreteit, ame-
lyet az elbukott Ádámnak 
és Évának adott az első 

bűn elkövetése után. El-
jött az, aki a kígyó fejére 
taposott a Golgota ke-
resztjén, mikor meghalt 
az emberért és kimondta 
abban a drámai pillanat-
ban: „Elvégeztetett”- és a 
világ megmenekülésének 
oltárán feláldozta az éle-
tét. 
Az Úr 2015. esztende-
jének Karácsonya alkal-
mával azt kívánom min-
denkinek, hogy járja át 
a szíveinket az angyalok 
öröme, a pásztorok tiszta 
hódolata és a bölcsek ren-
díthetetlen hite, ahogyan 
letérdeltek a betlehe-
mi jászol előtt. Szívünk 
ajándékát az Isten szere-
tetének ünnepén tegyük a 
jászol elé, hogy szeressük 
és imádjuk azt az Istent, 
„aki úgy szerette ezt a 
világot, hogy Egyszülött 
Fiát adta érettünk, hogy 
aki hisz őbenne el ne 
vesszen, hanem örök éle-
te legyen”.
   Kálmán Csaba

lelkész

Áldott Karácsonyt kívánunk
az Alsóörs-Lovas Társegyházközség nevében!

Ünnepi alkalmaink:

December 24:  16.00 órakor Gyermekek karácsonya az Alsóörsi Református 
Templomban.

December 25:  09.30-kor Úrvacsorás Istentisztelet Lovason.
December 25:  11.00 órakor Úrvacsorás Istentisztelet Alsóörsön.
December 26:  09.30-kor Ünnepi Istentisztelt Lovason.
December 26:  11.00 órakor Ünnepi Istentisztelt Alsóörsön.
December 31:  17.00 órakor Óévzáró Istentisztelet Lovason.
December 31:  18.00 órakor Óévzáró Istentisztelet Alsóörsön.
Január 1:  16.00 órakor Újévnyitó Istentisztelet Alsóörsön.
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Hunyadi huszárok és betyárok
Beszámoló a Hunyadi 
Huszár és Betyár Ha-
gyományőrző Egye-
sület munkájáról

„Hazánk elsőrendű állatte-
nyésztő ország. A magyar-
ság állattenyésztő nép.” 
Kezdi Malonyai Dezső A 
balatonvidéki magyar pász-
tornép művészete című, 
1911-ben kiadott munkáját. 
Malonyai 100 évvel ezelőtt 
még  így folytatja : “Nincs 
az országban olyan sze-
gény gazda, akinek ne lenne 
legelőre járó egy-két állatja. 
Főuraink, főpapjaink ma-
jorjaiban ezer és ezer szám 
tenyésztik a szebbnél-szebb 
állatot. Az uraságok, a köz-
ségek, a nemesi közbirtokos-
ság féltő gonddal őrködnek 
a legelők fenntartásán, mert 
jól tudják, hogy szép, egész-
séges állatot csak künn a 
szabad levegőn nevelhetnek, 
nem pedig az istállóban.”
Sajnos ez a XX. század ele-
jén még általánosan elfo-
gadott tétel mára már csak 
múlt időben igaz! Az 1900-
as évek technikai fejlődése 
nyomán kialakult intenzív 
szántóföldi termelés ára,   ál-
lattenyésztésünk és az ehhez 
kapcsolódó hagyományos 
kultúra leépülése lett. A le-
gelők beszántásával a legelő 
állatok fokozatosan eltűntek 
a magyar vidékről, de el-

tűnnek lassan velük együtt 
a legeltető szakemberek, a 
pásztorok is.
2015. május 6-án egy ma-
réknyi pásztor gyűlt össze 
a Nemzeti Park salföldi ter-
mészetvédelmi majorjában, 
hogy az egyesületünk által 
szervezett X. Bakony-Bala-
toni Pásztortalálkozón  részt 
vegyen. Ez a pásztortalálko-
zó nem a hortobágyi nagy, 
turisztikai programokkal 
teli találkozó, célja nem egy 
nagy tömegeket vonzó ren-
dezvény megvalósítása. Sok-
kal inkább, hogy erősítse és 
megtartsa a Bakony-Balaton 
vidékének legeltető, állattar-
tó közösségét, és megismer-
tesse azt az évről-évre növek-
vő érdeklődő közönséggel.
A rendezvény, mint minden 
évben, úgy idén is a Duna–
Tisza Pásztorkutyás Egyesü-
let által szervezett terelőku-
tyás versennyel kezdődött, 
bemutatva a pásztorok el-
sőrangú segítőtársát a tere-
lőkutyát. Ezután pásztoros 
ebéd, majd a szokásos isme-
retterjesztő, szakmai előadás 
következett, melyet ezúttal 
Varga Anna ökológus tartott. 
Örvendetes módon az utób-
bi időben újfent érdeklődés 
mutatkozik a legeltetés és a 
pásztorok iránt.
Míg azonban a XX. század 
elején  a társadalomtudomá-
nyok, a néprajz és a népmű-
vészet szempontjából voltak 

érdekesek a pásztorok, újab-
ban a természettudományok 
körébe tartozó biológia, és 
a napjainkban olyan fontos 
ökológia művelői részéről 
mutatkozik érdeklődés. A bi-
ológiai környezetünkkel fog-
lalkozó szakemberek felis-
merték, hogy a biodiverzitás, 
a biológiai sokféleség fenn-
tartása szempontjából, rend-
kívül fontos szerepet játsza-
nak a legelő háziállatok által 
kialakított füves, illetve fü-
ves -fás mozaikos élőhelyek.
Kevéssé ismeretes, hogy az 
ökológusok szerint, a bioló-
giai sokféleség csökkenése 
nagyobb veszélyt jelent az 
emberiség számára, mint a 
globális klímaváltozás! Külö-
nösen igaz ez Európára, ahol 
az ökoszisztéma fenntartásá-
hoz úgy tűnik, elengedhetet-
lenek az olyan hagyományos 
tájhasználati rendszerek to-
vábbműködtetése, mint a le-
geltetéses állattartás.
Napjainkban újra tudósok 
keresik fel az állataikat őrző 

pásztorokat, ezúttal azonban 
nem csak sajátos kultúrájuk 
és hagyományaik iránt ér-
deklődnek, hanem az ezeket 
kialakító pásztoroló legeltetés 
technológiáját kutatják. Ezt 
a munkát szerettük volna se-
gíteni a november 14-én Ne-
mesvámoson megrendezett 
Márton-napi pásztorbúcsúval.
Márton nap hagyományosan 
a gazdasági év és egyben a 
legeltetés végét jelentette. 
Legkésőbb ebben az idő-
pontban kellet a pásztornak a 
reá bízott állománnyal elszá-
molnia.
Immár hagyományos ren-
dezvényünk jó alkalmat 
nyújtott, hogy a pásztorok és 
a legeltetők munkáját kutató 
szakemberek az év eredmé-
nyeit értékeljék, és a jövő év 
feladatait kitűzzék.
Egyesületünk a jövőben is 
azon fog munkálkodni, hogy 
a  legelő állat és a hozzájuk 
tartozó pásztor ne tűnjön el a 
magyar tájból.
 Márffy Bence

Robert Dugoni: A felszín alatt, Kate Mosse: Fel-
legvár, Mészöly Ágnes: Sünimanó, Joy Melissa 
Jensen: Minden napra egy történet a Bibliából, 
Elizabeth Wein: Fedőneve Verity

Új könyvek a könyvtárban TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
NYITVATARTÁSA

Hétfő: szünnap, kedd: 16.00–19.00,
szerda: 16.00-19.00, csütörtök: 16.00-19.00, 

péntek: 16.00-19.00, szombat: 9.00-12.00 óráig, 
vasárnap: szünnap
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Ismét itt a tél, jönnek az ünnepek, de jön az 
influenza is. Mint tudjunk, az influenza egy ví-
rus által okozott fertőző megbetegedés, ami 
cseppfertőzéssel terjed, így különösen kedvez 
a terjedésének a nyirkos, ködös idő.

Azt is tudjuk, hogy ez a 
vírus olyan változások-
ra képes, hogy akinek az 
egyik fajta ellen kialakult 
az ellenállása, teljesen 
védtelen lehet a másik-
kal szemben. Van viszont 
lehetőség: a védőoltás! 
A mostani szezonban is 
rendelkezésre áll, a 60 
éven felülieknek és bizo-
nyos krónikus megbete-
gedésben szenvedőknek 
térítésmentesen.
Jelentkezzenek, még nem 
késő! Ha nem kérték a 

védőoltást, és elkapták 
a fertőzést, már csak tü-
neti kezelés lehetséges: 
folyadékpótlás, fekvés, 
hogy megadjuk a szerve-
zetünknek az esélyt, hogy 
leküzdje a kórokozót. Ja-
vasolt nagy adag vitamin 
is ennek elősegítésére.
Leginkább a gyermekek 
és az idősek vannak ve-
szélyben, náluk leggya-
koribbak a szövődmé-
nyek. Ha a betegség 4-5.
napján még mindig ma-
gas láz áll fenn, az már 

ezt jelezheti, ekkor ok-
vetlenül forduljanak or-
voshoz. Szövődmény-
mentes esetben általában 
a harmadik-negyedik na-
pon megszűnik vagy je-
lentősen csökken a láz, 
elmúlnak a végtagfájdal-
mak, javul a közérzet. Az 
immunrendszer ilyenkor 
még gyenge, néhány nap 
pihenés még szükséges a 
teljes gyógyuláshoz.
És most akkor az ünne-
pekről! Ahhoz, hogy va-
lóban békés, boldog Ka-
rácsonyunk legyen, le-
gyünk mértékletesek, hi-
szen ilyenkor előkerül-
nek a finomabbnál-fino-
mabb ételek, italok, de 
jobb az óvatosság, hiszen 

a szervezetünk nem ün-
nepel, nem tudja, hogy 
most nagyobb terhelést 
kell elviselnie!
Aki egyébként is tisztá-
ban van vele, hogy mit 
bír el a szervezete, és 
mit nem, ne terhelje túl, 
mert csak baj lehet belő-
le! A diós kelt tészta fo-
kozza a savtermelést, a 
zsíros ételek epegörcsöt 
válthatnak ki, alkoholfo-
gyasztással együtt has-
nyálmirigy-gyulladás le-
het a következmény!
Ha minderre figyelünk, 
valóban kellemes Ka-
rácsony vár ránk, amit 
szívből kíván Önöknek 
háziorvosuk:

dr. Bardóczi Miklós

Lovas Község 
Önkormányzata és

a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói 
békés, meghitt 

karácsonyi 
ünnepeket és 
boldog új évet 
kívánnak Lovas 

állandó lakosainak és 
nyaraló - 

tulajdonosainak!

Néhány gondolat az influenzáról

Ádventi és karácsonyi szertartások,
szentmisék rendje plébániánk területén
December 24-én Szenteste: Palozna-
kon, 15.30 órakor, a szabadtéri betle-
hemnél –  BETLEHEMI PÁSZTOR-
JÁTÉK. Lovason 18.00 órakor vigí-
liai szentmise. Paloznakon 24.00 óra-
kor éjféli szentmise. A szentmisét kö-
vetően, a Jézuska elhelyezése a sza-
badtéri betlehemi istállóban.
December 25-én, Karácsony ünne-
pén: Felsőörsön 10.30 órakor ünnepi 
nagymise.
December 26-án, Karácsony II. nap-
ján, Szent István diakónus vértanú 
ünnepe és Szent Család Vasárnapja. 
Lovas 11.30 órakor szentmise. Paloz-
nakon 17.00 órakor Templombúcsú.
December 27-én Vasárnap Szent Csa-
lád ünnepe: BORÁLDÁS.Felsőörsön 
11.30 órakor szentmise. Szent Család 
vasárnapon Családok megáldásával! 

Szeretettel hívjuk és várjuk a csalá-
dokat!
December 31-én, Szent Szilveszter 
pápa ünnepén. Lovason 16.00 órakor 
szentmise. Paloznakon 17.00 órakor 
szentmise és Év végi Hálaadás
Január 1.  ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA IS-
TENANYASÁGÁNAK ÜNNEPE. 
A Béke Világnapja. Felsőörsön 10.30 
órakor szentmise.
Plébániánk területén, minden keresz-
tény testvéremnek örömteli, a Betle-
hemi Kisded Jézus által megáldott, 
kegyelemteljes karácsonyi ünnepe-
ket és egészségben bővelkedő, bol-
dog újesztendőt kívánok lelkipásztori 
szeretettel.

vitéz Ajtós József László
kerületi esperes, plébános
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Rendelkezés az adó 
1+1%-áról

 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk 
egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át 
pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület – Adószám: 19384878-1-19
Nagy Gyula Művészeti Alapítvány – Adószám: 19380575-
2-19 
Lovas Egyesület – Adószám: 18933967-1-19
Lovasi Polgárőr Egyesület - Adószám: 18936757-1-19
Magyar Katolikus Egyház - Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház - Technikai száma: 0066 

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata és a lap szerkesztőjének 
nevében elnézést kérünk Simon Lászlótól és családjától, 
mivel a Lovasi Hírek októberi számában kimaradt a ne-
vük az október 23-ai megemlékezésről szóló cikkből. A 
család Idős Simon László úr emlékére és tiszteletére év-
tizedek óta koszorút helyez el az emléktáblánál. Az idén 
Simon László és unokája Simon Barnabás helyezték el a 
kegyelet koszorúját. 

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 

Talán még soha ennyi szépkorú nem fogadta 
el Lovas Község Önkormányzatának a meghí-
vását, mint az idei Idősek Napjára. December 
4-én ünnepi hangulatba „öltözött” a faluház 
nagyterme, köszönhető mindez a Lovas Jövő-
jéért Egyesületnek. 

Legelőször Ferenczy Gá-
borné polgármester asz-
szony köszöntötte a meg-
hívottakat. Örömét fejez-
te ki, hogy sokan eljöttek. 
Egyben köszönetet mon-
dott a község idősebb pol-
gárainak is, akikre az el-
múlt évek során sokat szá-
míthatott az önkormány-
zat és a falu. További jó 
egészséget és boldog ün-
nepeket kívánt nekik. 
A polgármester asszony 
köszöntője után lovasi fi-
atalok, gyerekek léptek 
fel, akik meghitt, bensősé-
ges műsorukkal többször 

tapsra ragadtatták a ven-
dégeket. Kósa Barnabás 
furulya előadása után jött 
Kránitz Róbert énekkel és 

verssel, majd Boa Attila, 
szintén az ünnepi hangu-
lathoz illő költeménnyel. 
A műsort Nesztinger Kor-
nél gitárelőadása zárta. 
Ahogy tavaly, úgy idén is 
volt operettest. Ebben az 
évben Kálmánffy Ferenc a 
Honvéd Művészegyüttes 
egykori kiváló szólistája, 
énekművész és fia Kálmánfi 

Gábor adtak elő csupa-csu-
pa nagy operett slágereket. 
Zongorán kísért Bárkányi 
Éva zongoraművész. 
Gerbelné Magdi néni fi-
nom pörköltje és a finom 
torta után Ferenczy Gá-
borné polgármester asz-
szony és Volford-Hull Zita 
alpolgármester asszony ki-
osztották a megjelent ven-
dégeknek az önkormány-
zat ajándékát, egy lovasi 
fotókkal gazdagított 2016-
os naptárt. Mindezek után 
igazán jól esett egy kicsit 
nótázni az idősebbeknek 
Nádasi Elemérrel. Köz-
ben természetesen meg-
hitt baráti beszélgetések 
is voltak. A vendégek az-
zal búcsúztak el egymás-
tól, hogy “jövőre, veletek, 
ugyanitt”.

Szendi Péter

Jól érezték magukat az idősek



ÓÉVBÚCSÚZTATÓ NAPOK  
2015. december 23. – 2016. január 2.  

 

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:  

 
2015. DECEMBER 23. (szerda) 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 műsorban szereplő fiatalok felkészítését Márffyné Eredics Eszter végezte.  
 

2015. DECEMBER 27. (vasárnap) 14 ÓRA  -  SAROK BOROZÓ 20 FŐ.  
Előzetes bejelentkezés alapján! Tócsi, vaddisznósült.  

Információ: Lovas, Csárda utca 1. Bejelentkezés: 70/379-3703.  
 

2015. 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. Nyitvatartás: december 27-31.  
Telefon: 30/987-4414.  

 
2015. DECEMBER 28. (hétfő) 15 ÓRA 30 FŐ és 19 ÓRA 30 FŐ  -  PAP HUBA PINCE.  

Előzetes bejelentkezés alapján! Meleg étel kínálása. 
Bejelentkezés: Lovas, Kishegyi utca 5. Telefon: 20/323-9797.  

 
2015. DECEMBER 29. (kedd) 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.  

 
2015. DECEMBER 30. (szerda) 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.  

 
2016. JANUÁR 2. (szombat) 14 ÓRA  -  FORRALTBOR-FŐZŐ VERSENY NÉPI KIKIÁLTÓVAL 

Helyszín: Lovas, Templomtér. Jelentkezés, információ: Kovács Emese 30-385-9801.  
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 vár Lovas Község Önkormányzata!  
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2016. január 20. (szerda) 18.00 óra: 
Dr. Nógrádi György

biztonság politikai szakértő előadása.  
A világpolitika napjainkban, globális kihívások, 

USA, Kína, Oroszország. Migráció, magyar célok.

2016. február 4. (csütörtök) 18.00 óra:
Pál Feri atya előadása. 

Elfogadás- együttműködés-elégedettség.

2016. február 17. (szerda) 18.00 óra:
Ladányi Tamás asztrofotográfus előadása.  

A nemzetközi viszonylatban elismert 
asztrofotográfus földrajzi és csillagászati

utazásra invitálja a közönséget.
Öt földrészen tett látogatása alkalmával a tájak, 

városok és az égbolt harmóniáját mutatja be 
fényképezőgépének objektívjén keresztül.

2016. március 2. (szerda)
Dr. Csókay András idegsebész előadása. 

Jézussal örömben és bajban, hétköznapi misztika, 
Istenhitről és orvostudományról.

2016. március 9. (szerda)
Dr. Bálint György kertészmérnök előadása.  
Tavaszi munkák a szőlős, gyümölcsös és 

konyhakertben. 
Újdonságok: magaságy, karcsú, orsó gyümölcsfa.

Az előadások a faluház nagytermében lesznek. 
A belépés díjtalan, de a rendezvényre szívesen 

fogadunk támogatásokat. 
 

Szervező: Lovas Község Önkormányzata. 
 

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

E-mail: szendipeti@gmail.com
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

GYÓGYTORNA 
LOVASON

Az októberi Lovasi Hírekben közzétett fel-

hívásra szerveztük meg az egészségmeg-

őrző gyógytornát.

Több évvel ezelőtt sikeres kezdeményezés volt 
Lovason a gyógytorna. Mivel a faluban év elejé-
től nem volt sporttevékenység az itt lakók részé-
re, heti egy alkalommal szerdánként 17 órától Pe-
rei Melinda gyógytornász közreműködésével el-
indult a mindenki számára elérhető mozgásforma. 
Továbbra is várunk minden idős- és fiatalkorú tor-
názni vágyót.
Jól tudjuk, az életkor előrehaladtával a mozgás 
egyre fontosabbá kell, hogy váljon az emberek 
életében, hiszen nem mindegy milyen egészségi 
állapotban és milyen aktívan telnek napjaink. A 
legtöbb ember, aki rendszeresen végez valamilyen 
sporttevékenységet, azt állítja, hogy jobban telje-
sít a munkahelyén és a szabadidejében is fittebb.
Rendszeres gyógytornával a fájdalom és az izom-
feszülés csökken, a mozgásterjedelem és az izom-
erő fokozódik, a keringés élénkül, az állóképesség 
és az önellátó képesség is javul. Érdemes a test-
edzést naponta kipipálni. Gondoljunk arra, hogy 
bármilyen életkorban el lehet kezdeni a rendsze-
res mozgást. Tornázzunk együtt az egészségesebb 
életért!

Felhívás!
Egyénre szabott gyógytorna indult 

szerdánként 17 órától 
a lovasi faluházban.

Gyógytornász: Perei Melinda.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Mecsériné Róka Erzsébet



November 20-án ün-
nepi istentisztelet ke-
retében a község mű-
emléktemplomában 
iktatták be az Alsó-
örs-Lovasi Reformá-
tus Társegyházköz-
ség új lelkészét Kál-
mán Csabát.

A zsúfolásig megtelt 
templomban Steinbach 
József, a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület 
püspöke hirdette az igét. 
Milyen a Krisztust köve-
tő szolgálat? – tette fel 
a kérdést, melyre Márk 
evangéliumára hivatkoz-
va, Keresztelő Szent Já-
nos példája nyomán adott 
választ, akinek minden 
mást megelőző, legfőbb 
feladata Krisztus köve-
tése volt. Szerinte Nagy-
tiszteletű Kálmán Csaba 
ilyen lelkész, akire mél-
tán büszkék lehetnek az 
alsóörsi és lovasi polgá-
rok. 
Az ünnepi istentiszte-
leten Császár Attila, a 
Veszprémi Református 
Egyházmegye esperese 
is méltatta az új reformá-
tus lelkész munkásságát, 
Isten áldását kérte rá. El-
mondta még, hogy hosz-
szas és átgondolt mérle-
gelés előzte meg a lelki-
pásztor beiktatását. Meg-
választása már augusztus 
20-án megtörtént, míg 
jogi beiktatására szept-
ember 30-án került sor.
A továbbiakban felemelő 
esemény tanúi lehettünk: 

a lelkészi kar tagjai közö-
sen kértek áldást Kálmán 
Csaba lelkipásztor szol-
gálatára, aki meghatot-
tan köszönte meg azt. El-
mondta, hogy igyekszik a 
kapott talentumot a gyü-
lekezet hasznára fordíta-
ni. A hálaadó istentiszte-
let után nyilvános köz-
gyűlést tartott az egyház-
község. A gyülekezet ün-
nepén jelenlévő egyházi 
személyeket – köztük a 
főtiszteletű Steinbach Jó-
zsef püspök vezette Egy-
házkerületi Elnökség és 
a Veszprémi Református 
Egyházmegye Elnöksé-
gének tagjait – valamint 
a világi vendégeket: Dr. 
Bóka István balatonfü-
redi (korábban alsóörsi) 
polgármestert, Igal, Lo-
vas, Nagykovácsi, a Ma-
gyaratádi Református 
Misszió képviselőit, saját 
képviselőtársait és máso-
kat Hebling Zsolt presbi-
ter, Alsóörs polgármeste-
re üdvözölte. 
Megható pillanat volt, 
amikor Kálmán Csaba 
és Kálmán Béla, a Rác-
kevei Református Egy-
ház lelkésze állt egymás-

sal szemben, ők ugyanis 
testvérek. A társegyház-
község új tiszteletesének 
Hebling Zsolt Alsóörs 
polgármestereként is gra-
tulált, áldást kérve szol-
gálatára. Ugyanezt meg-
tette Kovács Endre és Di-
enes Károly, a két szom-
szédos gyülekezet gond-
noka is. Mészáros Károly, 
az alsóörsi Endrődi Sán-
dor Református Általá-
nos Iskola és Kézilabda-
Utánpótlásközpont igaz-
gatója, szintén meleg 
szavakkal köszöntötte a a 
lelkész urat és az kíván-
ta, hogy “ez a régen várt 
kézfogás legyen egy tar-
tós és erős kötelék kez-
dete”.
A jókívánságokra reagál-
va Kálmán Csaba saját 
maga és családja nevében 
is megköszönte a támo-
gatást és a szívélyes fo-
gadtatást. A délután ese-
ményei az Eötvös Károly 
Művelődési Házban foly-
tatódtak. A szeretetven-
dégségen megjelenteket 
Ferenczy Gábor presbiter, 
Alsóörs alpolgármestere 
köszöntötte.

Szendi Péter

Hálaadó istentisztelet Megjött 

a Mikulás
Interaktív játékkal és 
énekkel kezdődött az 
idei Mikulás váró ün-
neplés. A gyerekek 
nagy örömére végül 
megérkezett a nagy 
szakállú, mindenki-
nek hozott csomagot. 
A nagy izgalom után 
kezdetét vette a kéz-
műves foglalkozás, 
amelyen mézeskalá-
csot díszítettek kicsik 
és nagyok egyaránt. 
Nagyon jó és emlé-
kezetes délelőtt volt.

Márffy Bálint

Lovas Község Ön-
kormányzata köszö-
netet szeretne mon-
dani Szabó Annamá-
riának, aki – ahogy 
az elmúlt évek során, 
úgy idén is - ízléses, 
ötletes, szép Mikulás 
csomagokat készített, 
ezzel emelve az ün-
nep hangulatát.


