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Elfogadták
az idei költségvetést

Példaértékű önzetlenség

A pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások rendszere 
2015. évben jelentős mérték-
ben átalakul. Az átalakítás 
egyik fő eleme az, hogy az ál-
lam és az önkormányzat segé-
lyezéssel kapcsolatos feladatai 
élesen elválasztásra kerülnek, 
így módosulnak a segélyezés-
sel kapcsolatos hatósági ha-
táskörök, módosul a szociális 
törvény alapján kötelezően 
biztosítandó ellátások köre, 
és bővül az önkormányzatok 
mozgástere az általuk nyújtott 
ellátások meghatározásában. 

Az ellátórendszer lényeges 
módosulása 2015. március 
1-jén lép hatályba:

– a jelenleg jegyzői (ön-
kormányzati) hatáskörben 
lévő aktív korúak ellátásnak 
megállapítása a járási hivatal 
hatáskörébe kerül. A továb-
biakban tehát ilyen ügyeket a 
hivatalnak nem kell ellátnia.

– az állami felelősségi kör-
ben nyújtott ellátásokon túl 
más ellátások nyújtásáról, jo-
gosultsági feltételeiről az ön-
kormányzatok döntenek úgy-
nevezett települési támogatás 
keretében. Az önkormányzati 
segély átalakul: a rendkívüli 
élethelyzetre tekintettel is a 
települési támogatás kereté-
ben nyújtható támogatás.

Az önkormányzatok által 
biztosított ellátás neve 2015. 
március 1-jétől tehát egysége-
sen települési támogatás lesz. E 

támogatás keretében az önkor-
mányzatok az általuk támoga-
tandónak ítélt, rendeletükben 
szabályozott élethelyzetekre 
nyújthatnak támogatást. Az 
önkormányzat kötelezettsége 
abban áll, hogy a települési 
támogatásról rendeletet alkos-
son. Annak eldöntése, hogy e 
támogatás keretében milyen 
célokra, mely feltételek telje-
sülése esetén milyen összegű 
támogatást nyújt, teljes mér-
tékben az önkormányzat mér-
legelési jogkörébe tartozik. A 
szociális törvény által szabott 
egyetlen kötelezettség az, hogy 
a Képviselő-testület a létfenn-
tartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére rendkívüli 
támogatást köteles nyújtani.

Ezután Szendi Péter teleház-
vezető beszámolóját fogadta el 
a képviselő-testület, melyből 
kiderül, hogy a könyvtári köl-
csönzések száma mintegy 30 
százalékkal emelkedett a 2013-
as esztendőhöz képest. Az el-
múlt évben 14 új beiratkozója 
volt a Könyvtárnak, jelenleg 
76 regisztrált olvasója van. 
A Teleház/Könyvtár még az 
alábbi szolgáltatásokat nyúj-
totta a tavalyi évben: fénymá-
solás, szkennelés, nyomtatás 
és segítségnyújtás különféle 
dolgokban.

(folytatás a 2. oldalon)

Az elmúlt egy hónapban két testületi ülést is tar-
tott a falu vezetősége, egyben elfogadták a 2015. 
évre vonatkozó költségvetést. 

Kellemes meglepetés volt az 
Önkormányzat számára az az 
önzetlen segítségnyújtás, amit 
Szűcs István a VEMÉVSZER 
ügyvezető igazgató Úr részé-
ről tapasztaltunk. Első kéré-
semre, Szűcs Úr mindenfajta 
ellenszolgáltatás nélkül meg-
ajándékozta településünket és 
helybe szállított három raklap 
járda térkövet, hogy be tudjuk 
fejezni az elmaradt burkolást 
a katolikus templom környé-

kén. Magam, az Önkormány-
zat, valamint a település lakói 
nevében is nagyon szépen kö-
szönjük cselekedetét, jó szán-
dékú segítségét. 

Egyúttal szeretném meg-
köszönni Juhászné Gerbel 
Marianna védőnő áldozatos 
munkáját is, sok szülő 
elégedetten nyilatkozott a 
munkájáról. 

Ferenczy Gáborné  
polgármester              

A Lovasi Önkormányzat
és az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

dolgozói kellemes Húsvéti ünnepeket kíván
Lovas állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak! 

Rendőrségi tájékoztatás!
2015. évben megváltozott a Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság körzeti megbízotti elérhetősége Bala-
tonalmádi Város, Alsóörs, Felsőörs és Lovas Községek 
vonatkozásában.

A körzeti megbízottak csoport vezetője: Lő-
rincz Gábor r. zászlós, szolgálati elérhetősége: 
06/30/4671002.

A körzeti csoport tagjai: Vida Tamás r. főtörzsőr-
mester, Németh Zoltán r. törzsőrmester.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 107 segélyhívó 
a nap 24 órájában hívható!
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(folytatás az 1. oldalról)
A 2014-es esztendőben két 

idegen nyelvű tanfolyam is 
volt, melyeken huszonné-
gyen tettek sikeres vizsgát. 
A tanfolyamon résztvevők 
közel 80 százaléka lovasi la-
kos volt. Mindezek egy Eu-
rópai Unió által támogatott 
tanfolyamok voltak, melynek 
önrésze mindössze 10 száza-
lék volt. Tavaly évvégén egy 
támogatásnak köszönhetően 
minden héten csütörtökön, a 
nyugdíjas teremben lehetőség 
van a csipkézést elsajátítani. 
A könyvtári normatívából az 
alábbi rendezvényeket tá-
mogatta az Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár: Dávid Ro-
land gitárest (Lovasi Napok, 
50.000 Ft), NABE gyerek-
programok (Lovasi Napok, 
10.000 Ft), Bogdán Norbert 
gitárest (Márton Nap, 50.800 
Ft), Stefancsik Annamária a 
Pannon Várszínház színész-
nője és Kőrösi Csaba a Petőfi 
Színház színésze pedig operett 

slágereket adtak elő az Idősek 
Napján (60.000 Ft).

Elfogadta a képviselő-tes-
tület az idei költségvetést, 
melyet 56 millió 786 ezer 
forintban állapított meg. A 
főbb számadatokról előző 
számunkban már beszámol-
tunk. Sárdi Máté falugond-
noki beszámolóját szintén 
jóváhagyta a testület. Ezek 
szerint a falugondnok 12 is-
kolás és óvodás gyermeket 
szállít minden nap reggel és 
délután 2 fordulóval az al-
sóörsi iskolába és óvodába. 
Hat főnek visz ki ebédet, az 
alsóörsi óvodából éthordó-
ban. Heti rendszerességgel 
egyre többen veszik igénybe 
a falugondnoki szolgálatot 
gyógyszerkiváltás céljából, 
és egészségügyi központba 
való eljutáshoz. Balatonalmá-
diba, Balatonfüredre és Vesz-
prémbe egyaránt szállít idős 
és rászoruló embereket. Ezen 
felül segíti a hivatal munká-
ját (banki ügyintézés, újság 

és levelek kézbesítése) és az 
önkormányzat rendezvényeit.

Dr. Bardóczi Miklós házior-
vos beszámolóját szintén elfo-
gadta a testület. Mint kiderült 
az elmúlt évben rendkívüli 
esemény nem történt, járvá-
nyos megbetegedés nem volt. 
Az éves betegforgalom köze-
pes mértékű, a 350 fő összesen 
1323 orvos-betegtalálkozást 
eredményezett. A gondozottak 
száma nem kirívó, az országos 
átlagnak nagyjából megfelel, 
nem fedezhető fel egyik be-
tegségcsoportban sem jelentős 
eltérés.

Szintén jóváhagyták a vé-
dőnői beszámolót, valamint a 
Napraforgó Óvoda működésé-
nek tevékenységét. Juhászné 
Gerbel Marianna 2013. január 
1-jétől dolgozik, mint védőnő. 
A munkát Alsóörs, Felsőörs 
és Lovas községekben látja 
el. Munkája során a várandós 
anyák, csecsemők és kisgyer-
mekek egészségügyi állapotát 
ellenőrzi. Segítséget nyújt az 

esetleges betegségek kiala-
kulásának megelőzésében. A 
gondozott családok száma 199 
volt, valamennyien igénylik a 
védőnői ellátást és tanácsadás-
ra járnak. Sajnálatos módon a 
születések száma csökkent a 
2013-as évhez képest. Tavaly 
Alsóörsön 13, Felsőörsön 14, 
Lovason 4 gyermek született. 
Csiszárné Huszár Judit óvo-
davezető örömmel újságolta, 
hogy a 2013/2014-es nevelési 
évre kitűzött nevelési célokat 
az intézmény megvalósította. 
A pedagógus létszám növeke-
dés lehetővé tette gyermekcso-
portjaikban a kiegyensúlyozott 
nevelőmunka végzését, és 
megkönnyítette az óvodave-
zetői munkát. A következő 
nevelési évben az óvodai cso-
portjainak létszáma ismétel-
ten magas lesz. A gyermekek 
egészséges fejlődésének biz-
tosítása érdekében szükséges 
lenne megvizsgálni az óvoda 
bővítésének lehetőségeit.

Szendi Péter

Elfogadták az idei költségvetést

RENDELKEZÉS AZ ADÓ 1+1 %-ÁRÓL
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy ré-
széről. 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

ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN
Cecelia Ahern: Lány a tükörben
Cecelia Ahern:Életed regénye
Eszterházy Péter: Egyszerűtörténet vessző száz oldal
Katie Fforde: Recept a szerelemhez
Krúdy Gyula: Gasztró hangulatok
Agnus Konstam:A kalózkodásigaz története
Danielle Steel: Örökség
Danielle Steel: Vendome Hotel
Miklya Anna-Dömötör Endre: Quimby
Peter Padfield: Himmler
Száraz Miklós György: Andalúziai kutyák
Száraz Miklós György: Fájó Trianon
Vass Virág: Sohaférfi
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önö-

ket, hogy Lovas község köz-
igazgatási területén – kül- és 
belterületen egyaránt – a kerti 
hulladék (falomb, gallyak, hul-
ladék, egyéb éghető anyagok) 
az alábbi szabályok betartásá-
val égethető, naponta 8 és 16 
óra között. 

Tilos az égetés július 1. és 
augusztus 20. napja között!

Lovas Község Önkormány-
zat Képviselő-testületének a 
környezetvédelemről és a te-
lepülés rendjéről szóló 7/2014. 
(IX. 27.) önkormányzati rende-
letének 8. §-a:

„(5) Lovas közigazgatási te-
rületén kerti hulladékot (falom-
bot, gallyat, hulladékot, egyéb 
éghető anyagot) égetni július 
1-augusztus 20-ig tilos! Kivéve 
a növényvédelmi szempontból 

fertőzött és kötelezően elége-
tendő növényi hulladékot. Az 
év többi napján 8-16 óra között 
lehet égetni.

(6) A szabadban való égetést 
csak felügyelet mellett, a tűz-
rendészeti szabályok betartá-
sával (az éghető és gyúlékony 
anyagokból, épületektől leg-
alább 10 m távolságra) szabad 
végezni.

(7) Gumi, műanyag és egyéb 
bűzös gázt keletkeztető és a 
levegőt szennyező anyag sem 
a szabadban, sem zárt helyen 
nem égethető el, azokat más 
módon kell megsemmisíteni, 
vagy a szeméttelepre szállíta-
ni.

(8) Az eljáró hatóság enge-
délye szükséges: nem védett, 
illetve helyi védelem alatt álló 
területek nádasai, egyéb vízi 
növények égetéséhez.”

Felhívom továbbá a figyel-
müket a következőkre:

„A közút lakott területen kí-
vüli szakasza mellett a közút 
tengelyétől számított száz mé-
teren belül tilos tarlót, avart, 
szemetet vagy más anyagot 
égetni. E távolságon kívül, 
valamint lakott területen belül 
égetni állandó felügyelet mel-
lett és abban az esetben szabad, 
ha a közúton a láthatóságot 
nem csökkenti.” (30/1988. (IV. 
21.) MT rendelet.).

Tájékoztatom Önöket, hogy 
2015. március 5-én hatályba 
lépett az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet, amely 
szerint: Ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, a lábon álló 
növényzet, tarló, növényter-
mesztéssel összefüggésben és 
a belterületi ingatlanok hasz-

nálata során keletkezett hul-
ladék szabadtéri égetése tilos. 
Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, az ingatlan tulaj-
donosa, használója köteles a 
területet éghető hulladéktól és 
további hasznosításra nem ke-
rülő száraz növényzettől men-
tesen tartani. (225. § (1) és (3) 
bek.)

Külterületen az ingatlan tu-
lajdonosa, használója a tűzvé-
delmi hatóság engedélyével 
legfeljebb 10 ha egybefüggő 
területen irányított égetést vé-
gezhet. (226. § (1) bek.)

Tekintettel arra, hogy ön-
kormányzati rendeletünk, mint 
jogszabály a fentiektől eltérően 
rendelkezik, ezért Lovas köz-
ség területén önkormányzati 
rendeletünk szabályait kell al-
kalmazni.

dr. Sipos Zoltán aljegyző sk.

Tájékoztató
a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés helyi szabályairól

Kutyatulajdondosok, ebtartók figyelmébe
Tisztelt Ebtartók! Kedves 

Kutyatulajdonosok!
Lovas Község Önkormány-

zata az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § 
(1) bekezdésében előírt kötele-
zettsége alapján a Lovas terü-
letén tartott ebek tartási helye 
szerint illetékes önkormány-
zataként, ebrendészeti felada-
tainak elvégzése érdekében, 
illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel Lovas területén 
ebösszeírást végez. 

Az önkormányzat az 
ebösszeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról 
helyi elektronikus nyilván-
tartást köteles vezetni, az ál-
lat tulajdonosa, tartója és más 
személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának 
védelme, valamint ebrendészeti 
és állatvédelmi feladatainak 
hatékony ellátása céljából. Az 
ebösszeírást háromévente leg-
alább egy alkalommal köteles 
elvégezni az önkormányzat.

Az eb tulajdonosa és tartó-
ja az ebösszeíráskor köteles 

a törvényben előírt adatokat 
a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. Az 
ebösszeírás önbevallásos mód-
szerrel történik.

A 2015. évi ebösszeírás céljá-
ból kérem a Lovas Község Ön-
kormányzat közigazgatási te-
rületén tartott négy hónaposnál 
idősebb ebek tulajdonosait/tar-
tóit, hogy az „Ebösszeíró adat-
lapot” kitölteni és a lentiekben 
megjelölt lehetőségekkel élve a 
Hivatalhoz eljuttatni szívesked-
jen 2015. március 31. napjáig.

Az adatlapok beszerzése az 
ebtulajdonos/ebtartó kötelessé-
ge, azok 2015. február 25-től 
kezdődően folyamatosan be-
szerezhetők az Alsóörsi Közös 
Önkormányzati Hivatal Lovasi 
Kirendeltségén (8228 Lovas, 
Fő u. 8.) vagy letölthetők a 
www.lovas.hu honlapról.

Az ebösszeíró adatlapok le-
adásának határideje: 2015. már-
cius 31.

Az ebösszeíró adatlapot 
ebenként kell kitölteni az ol-
tási könyv alapján. A kitöltött 
adatlapokat az alábbi módokon 
lehet benyújtani:

postai úton, postacím: Alsó-
örsi Közös Önkormányzati Hi-
vatal Lovasi Kirendeltség, 8228 
Lovas, Fő u. 8.

személyesen a lovasi Önkor-
mányzati Hivatalban.

Lovas Község Önkormány-
zata nem tervezi ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetését, az 
összeírás célja kizárólag a tör-
vényi előírásnak való megfele-
lés.

Felhívom továbbá az 
ebtulajdonosok figyelmét, 
hogy:

A kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet 17/B § (10) bekezdése 
értelmében 2013. január 1. nap-
jától a négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel meg-
jelölve tartható, ezért kérem, 
amennyiben a jogszabályban 
meghatározott kötelezettségé-
nek még nem tett eleget, úgy 
szíveskedjék a transzponderrel 
nem rendelkező ebeket állator-
vosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikro-
chippel ellátott és az állator-

vosnál korábban bejelentett, a 
központi nyilvántartásban már 
szereplő, valamint a bilétával 
rendelkező és a helyi nyilván-
tartásban szereplő ebeket is be 
kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösz-
szeírást követően is kötelesek 
az adatokban bekövetkezett 
változásokat, szaporulatot írás-
ban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötele-
zettség teljesítését és a benyúj-
tott adatlapok valóságtartalmát 
a polgármesteri hivatal munka-
társai ellenőrizni fogják.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók 
figyelmét, hogy az adatszolgál-
tatási kötelezettség elmulasztá-
sa állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után. A bírság legkisebb 
összege az állatvédelmi bírság-
ról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglaltak 
alapján 30.000,- Ft. 

Együttműködését köszönöm!
dr. Sipos Zoltán

aljegyző
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Kopogtat a tavasz az ajtónkon!

De ne csak az egészségé-
re gondoljon, aki a ház körül 
tesz-vesz! Az időseket ösz-
szefogó klubokban is kiemelt 
témája az előadásoknak, hogy 
az ajtót, kertkaput ne hagyják 
nyitva, amikor kertészked-
nek, udvart, kamrát, fészert 
rendeznek. Amíg a szorgos 
gazda a munkára figyel, addig 
a nyitott ajtó kiváló alkalom 
a besurranó tolvajoknak. És 
tudják: alkalom szüli a tolvajt!

Bizony keserves érzés, ha a 
szépen összerendezett udvar-
ról, kertből belépve a lakásba, 
házba idegen kezek nyoma-
it fedezik fel. Amennyiben 
áldozattá váltak, kérem, azt 
azonnal jelezzék a rendőr-
ségnek, hogy minél előbb 
tudjunk az elkövető nyomára 
indulni.

Ha már a kertrendezésnél 
tartunk, fel kell hívnom a fi-
gyelmet a március 5-től ha-
tályos Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatra, amely a 225. 
szakaszában megtiltja a bel-
területi ingatlanon történő 
tűzgyújtást, kivéve, ha helyi 
önkormányzati rendelet erről 
másképpen rendelkezik. A 
helyi rendelet szabályozhatja, 
hogy hol, hogyan és mikor le-
het az ingatlanok területén tü-
zet gyújtani. A tilalom a kerti 
partikra nem vonatkozik. A 
tűzgyújtási szabályok meg-
szegése pénzbüntetést von 
maga után.

Már egyre hosszabbak a 
nappalok, de így is közleke-
dünk sötétben, borús, ködös 
napokon, rossz látási körül-
mények között. A „Látni és 
látszani!” közlekedési kam-
pány ősszel hívja fel a figyel-
met erre. Én azonban az év 
minden szakára javaslom, 
hogy a saját biztonságuk ér-
dekében figyeljenek oda, 
hogy jól láthatók legyenek 
mindenkor. A gépkocsik a jó 

és tiszta burájú lámpákkal, a 
gyalogosok és kerékpárosok 
a láthatósági mellénnyel, esz-
közökkel. 

Már sokszor elmondtam, 
lakott területen kívül gyalo-
gosnak és kerékpárosnak is 
kötelező a „zöld vagy sárga” 
mellény, lakott területen be-
lül viszont nagyon ajánlott. 
A közlekedés résztvevőinek 
közös felelőssége az egymás-
ra vigyázás, ez azonban nem 
zárja ki az óvatosságot saját 
érdekükben.

És ha már megtörtént a baj, 
soha ne hagyják el a hely-
színt! Mindig nézzék meg tör-
tént-e személyi sérülés, van-e 
szüksége valakinek valami-
lyen segítségre. A helyszín 
elhagyása, a segítség nyújtás 
elmulasztása bűncselekmény, 
amely súlyos következmé-
nyekkel jár. Sajnos 2014. év-

ben nőtt az ittasan vezető és 
ittasan balesetet okozó veze-
tők száma is a Kapitányság 
területén. Tudjuk jól, hogy a 
baleset helyszínének elhagyá-
sa mögött gyakori az alkohol 
fogyasztása vezetés előtt. 
Higgyék el, egy hosszabb-rö-
videbb időre bevont vezetői 
engedély még mindig kisebb 
baj, mintha a segítség nyújtás 
elmaradása miatt életét veszí-
ti valaki, vagy a sérülése ma-
radandó károsodást okoz.

A jó időben a kertészkedők-
nek és a teraszon napozóknak 
is szép tavaszt, az útnak in-
dulóknak, balesetmentes köz-
lekedést kívánok kollégáim 
nevében is!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi

Rendőrkapitányság

Igaz, még több a borús, hideg reggellel induló nap, 
de a ragyogó nappali fények már a tavasz közelsé-
gét jelzik. A szép idő kicsalogatja az embereket a 
szabadba, legyen az kertészkedés, ház körüli ren-
dezgetés, vagy csak szórakozás, sportolás. A réte-
ges öltözködésnek igazán ebben az átmeneti idő-
szakban van jelentősége.

ISTENTISZTELETEK RENDJE
AZ ALSÓÖRS-LOVAS

REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEKBEN

Március 29. Virágvasárnap
9:30 óra: Lovas 11:00 óra Alsóörs  Dr. Tamás Gábor

Április 3. Nagypéntek
17:00 óra: Lovas 18:00: Alsóörs  Dr. Tamás Gábor

Április 5. Húsvét vasárnap
9:30 óra: Lovas 11:00 óra  Alsóörs Dr. Tamás Gábor

Április 6. Húsvéthétfő
9:30 óra Lovas 11:00 óra Alsóörs  Legátus 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván mindenkinek  Dr. 
Tamás Gábor  h. lelkész és Dienes Károly és Kovács 
Endre gondnokok.
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Mindenkinek
vannak függőségei

Zacher Gábor tartott előadást

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
2015. április 11-én és 12-én, 

Lovas Szőlőhegyen
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST

szervezünk!

Az akció keretében Lovas SZŐLŐHEGY-en 
kizárólag április 11-én és 12-én, az alább felsorolt 
gyűjtőpontokra az ágakat, ágnyesedékeket 
(max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) nem 
dróttal, kévékbe kötve, a fűkaszálékot, falombot 
lezárt zsákokba helyezzék ki. A zsákolást úgy 
szabad elvégezni, hogy az kibírja a kézi emelést.
Amennyiben a zöldhulladék közé kommunális 
hulladék jellegű egyéb anyag kerül, a kevert 
anyag komposztálásra alkalmatlanná válik, így a 
gyűjtő autó nem szállítja el!

Öreghegy(szőlőhegy) gyűjtőpontok:
1. Cinca út – Csárda út- útkereszteződés
2. Benke út (táblával kijelölt terület)
3. Icce utca – Vámosi út sarok
4. Vámosi úton Gondűző Csárda feletti terület
5. Pityóka úton (táblával kijelölt terület)
6. Ciffhegyi út – Öreghegyi út sarka

Kishegy gyűjtőpontok:
1. Napsugár utca – Kishegyi út sarka
2. Arany János úton (táblával kijelölt terület)

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy az 
akció kizárólag ezen a két napon tart.

A szállító járművek
április 13-án gyűjtik be

a zöld hulladékot.

A kevert és nem megfelelő kiszerelésben, 
valamint utólag kihelyezett zöld hulladékot 
nem szállítjuk el, azok illegális hulladéknak 
minősülnek.

Megértő együttműködésüket előre is köszönjük!

Lovas község Önkormányzata
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató

Nonprofit Kft.

Minél korábban alakul 
ki egy függőség, annál 
tartósabb lesz. Zacher 
Gábor toxikológus Min-
dennapi függőségeink 
címmel tartott előadást 
Lovason.

 
A népszerű toxikológus 

arról beszélt, hogyan okoz 
függőséget a telefon, a szá-
mítógép, a koffein, a niko-
tin, az alkohol, a munka, 
a gyógyszer és a játék. A 
függőség emléknyom, me-
lyet nem tudunk kitörölni, 
minél fiatalabb korban ala-
kul ki, annál nehezebb el-
fojtani. Kiskamasz korban 
a cigarettára rászokók fele 
felnőttként is dohányzik 
majd. Viszont a 18-21 éves 
kor után kialakult függőség 
esetén ennek esélye csupán 
10 százalék.

A szakember arról is be-
szélt, hogyan lehet egyre 
veszélyesebb mindez. Úgy 
fogalmazott: amikor azt 
mondom, hogy bármikor 
abba tudom hagyni, vagy 
holnap abbahagyom, az ti-
pikusan a függőség jele. Ki-
emelte: függőség, amin iga-
zán nem akarok változtatni, 
és ha valaki figyelmeztet, 
hogy mi felé haladok, őt 
kezdem el támadni.

A szenvedélybetegségre 
való hajlam lehet a gének já-
téka, de mindent nem lehet 
erre fogni. Erős befolyásoló 
tényező a szociális minta is. 
Ha a gyerek azt látja, hogy 
egy vita után a szülők el-
vonulnak és rágyújtanak, 
akkor később ő is így oldja 
majd meg a feszültségeit.

A szülő és idősebb kortárs 

mintája rendkívül meghatá-
rozó. Ahol az egyik szülő 
alkoholbeteg, ott a gyerek-
nek az átlagnál hétszer na-
gyobb az esélye arra, hogy 
ő is az lesz - hangsúlyozta 
Zacher Gábor.

A magyar ember éven-
te 14 liternek megfelelő 90 
százalék feletti szeszes italt 
iszik átlagosan. Ezzel Eu-
rópa élvonalába tartozunk. 
A női és férfi alkoholizmus 
különbségeiről is beszélt. 
Azt mondta: a férfi alkoho-
lizmus csapatsportág, ők a 
kocsmában együtt isznak, 
a nők nem. A hölgyek leg-
többször nem vállalják fel 
az ivással járó  nyilvános-
ságot.

Azért nagyon nehéz 
mindennek gátat szabni, 
mert az  alkohol valóban 
remekül oldja a feszültsé-
get, és amikor legyőzzük a 
szorongást, és emiatt siker-
élményünk van, az igazolja 
az ital hatékonyságát. Ám 
mindez veszélyes és nem je-
lent valós megoldást - tette 
hozzá.

Prevics Éva
Napló

Zacher Gábor
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Vannak, akik könnyen ítél-
keznek, és azt mondják: „Miféle 
keresztény az, miféle ember az, 
aki nem tud sírni Jézus szenve-
désein”? Csakhogy nagyon sok, 
vallását gyakorló keresztény 
egyszerűen nem tud sírni. De 
valóban, milyen keresztények 
ezek?

Nem a könnyek a lényeg. A 
könnyek az érzelmek kifejezői. 
Az érzelmeknek parancsolni 
pedig nem mindig lehet, sőt 
irányítani sem mindig hagyják 
magukat.

A lényeg az akaratban van. 
Aki belső döntésében, külső 
viselkedésében egy akar lenni 
Jézussal, attól Jézus nem fogja 
számon kérni a könnyeket. Leg-
feljebb azt lehet még mondani, 

hogy az eleven hit, az őszinte 
szeretet, ha nem is „megrende-
lésre”, de némelykor mégiscsak 
kicsalja a legférfiasabb férfi 
szeméből is a könnyeket, az 
együttérzés és a bánat könnyeit, 
amikor arra gondol az ember, 
hogy Jézus „az én bűneimért is 
szenvedett”.

Az érzelmek, a könnyek hi-
ánya nem jele a gonoszságnak, 
a szeretethiánynak, az elvetett-
ségnek. De azért a mindig „hi-
degen” maradó ember jól teszi, 
ha élőbb hitet kér a Szentlélek-
től. Viszont a könnyek még nem 
bizonyítói a tökéletességnek. 
Lehet a sírás jele a szívbeteg-
ség vagy az idegrendszer gyen-
geségének, érzékenységének 
is. A Jézus szenvedésein való 

sírnitudás tehát nem ok az öntet-
szelgésre vagy önelégültségre.

Különben az egyház nem is 
a részvétet, sőt nem is a bánat 
könnyeit akarja elsősorban tő-
lünk a nagyhéten, nagypénte-
ken. Ezt mutatja, hogy a lila és 
a fekete színek helyett a vérpiros 
szín lesz a liturgiánkban. 

A vértanú szentek halálának 
évfordulóján az egyház mindig 
is vérpiros miseruhát használ és 
nem feketét. Ezzel akarjuk kife-
jezni, hogy haláluk diadalmas 
halál volt, hiszen a mennyet nyi-
totta meg számukra. Mennyivel 
inkább áll ez Jézus halálára, 
mely halál az igazán diadalmas 
halál. Az, hogy Jézus nagypén-
teken délután három órakor kín-
halált szenvedett, nem azt jelen-
ti, hogy a halál sötét árnya még 
az Istent is elérte. Ellenkezőleg. 
Jézus halála a halál halálát jelen-
ti és nyitányát a dicsőséges fel-
támadásnak. Ha a vértanúk vége 
diadalmas halál, a diadal ebben 

is Jézusé, akit követnek a benne 
hívők, aki halálával egyszer s 
mindenkorra legyőzte a halált.

A vérpiros szín nem jelenti, 
hogy nem lehet vagy nem illik 
sírni Jézus szenvedésein, vagy 
hogy nem kell már bűnbánatot 
tartani. Annyit jelent, hogy bár-
mennyire fájdalmas is számunk-
ra, hogy Jézust kegyetlenül 
megkínozták, a nagyhét mégis, 
alapvetően a diadal, a dicsőség 
hete, nagypéntek a dicsőséges 
diadal napja, mert az üdvösség 
nyitánya.

„Mert eltemettek minket a 
keresztségben a halálba, hogy 
amint az Atya dicsősége feltá-
masztotta Krisztust halottaiból, 
épp úgy mi is új életet éljünk.” 
(Róm.6,4)

Ennek az új életnek reménysé-
gével kívánok minden, Krisztust 
követő Testvérnek boldog, alle-
lujás húsvéti ünnepeket.

v. Ajtós József László
esperes, plébános 

„Keresztények sírjatok, mélyen szomorkodjatok...”
Énekeljük kicsik és nagyok, ezt a sokak által ismert 
szép éneket a nagyböjti szent időben, amikor is 
emlékezünk Urunk, irántunk való kimeríthetetlen 
szeretetére és mérhetetlen nagy szenvedésére.

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE

Virágvasárnap: Felsőörs: Barkaszentelés, Passió – amit a 
Paloznaki Kórus fog énekelni – és ünnepi szentmise.

Nagyszerda: Paloznak: a hagyományossá vált szentmise, 
szentgyónással és szentáldozással a plébániai képviselőtes-
tületi tagoknak és mindenki számára.
Szentgyónás 17.00 órától a sekrestyében.
A szentmise este 18.00 órakor kezdődik.

Nagypéntek: URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLÁ-
NAK EMLÉKÜNNEPE
Paloznak: 15.00 órakor keresztúti ájtatosság  az öt falut ma-
gába foglaló ifjúság és felnőttek számára, a paloznaki kálvária 
dombon. Azok részére, aki nem tudnak részt venni a paloznaki 
kálváriajáráson a saját templomaikban lesz keresztúti ájta-
tosság.

Nagyszombat: Paloznak: 17.00 órakor nagyszombati szer-
tartások, feltámadási szentmise és feltámadási körmenet. A 
körmenet a faluban, az úgynevezett „ nagy körmeneti útvo-
nalon „ lesz, természetesen az időjárás függvényében.

Húsvétvasárnap: URUNK  FELTÁMADÁSÁNAK  ÜNNEPE
Lovas: 17.00 órakor húsvéti, ünnepi szentmise.

Húsvéthétfő: Paloznak: 11.30 órakor szentmise.

Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartásokra, 
főleg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási körme-
netre. Valljuk meg bátran  mindnyájan, a feltámadt Jézus 
Krisztusba vetett hitünket!

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK PALOZ-
NAK, CSOPAK, LOVAS, SZENTKIRÁLYSZABADJA ÉS FELSŐ-
ÖRS, KÖZSÉGEKBEN ÉLŐ MINDEN FELEBARÁTUNKNAK ÉS 
TESTVÉRÜNKNEK A JÉZUS KRISZTUSBAN!

vitéz Ajtós József László
kerületi esperes, plébános

 „ÚJRA ÖLTÜNK ÉS ÖRÖKÍTÜNK”
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT 

A LOVASI HÍMZŐ SZAKKÖR 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA 
2015. MÁRCIUS 27-ÉN 17 ÓRAKOR 
A LOVASI FALUHÁZ NAGYTERMÉBE

(Lovas, Fő u. 8.) 

Köszöntőt mond: 
Ferenczy Gáborné, Lovas polgármestere 

A kiállítást megnyitja: 
Mihalcsik Márta, módszertani referens, NMI VMI 

A szakkör munkáját bemutatja: 
Tarnai Viktória, szakkörvezető

Közreműködik Kósa Barnabás furulyán 

Minden Érdeklődőt Szeretettel Várunk! 

A Kiállítás Megtekinthető 2015. Április 10.-Ig 

Együttműködő partner: 
Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

Faluház- Lovas

Támogató: 
Nemzeti Művelődési Intézet 

Veszprém Megyei Irodája
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A települési ügysegédnél 2015. márciustól 
kezdeményezhető ügyek

Az Ön települési ügyse-
gédje: Szabóné dr. Jámbor 
Eszter. Ügyfélfogadási idő 
Lovason: minden páros hét 
szerda, 10.30-11.30. Az alábbi 
ügyekben a járási hivatal te-
lepülési ügysegédje általános 
tájékoztatást nyújt, a kérelem-
hez szükséges nyomtatványok 
tőle elkérhetőek és segítséget 
ad a nyomtatványok kitöltésé-
hez. A kérelmeket befogadja 
és eljuttatja a járási hivatal 
ügyintézőjéhez további intéz-
kedés céljából.

• időskorúak járadéka: 
a megélhetést biztosító jöve-
delemmel nem rendelkező 
időskorú (tehát az irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltött) 
személyek részére nyújtott 
jövedelempótló támogatás, 
amely a jövedelemmel egyál-
talán nem, vagy alacsony ösz-
szegű nyugdíjjal rendelkezők 
szociális biztonságát hivatott 
szolgálni.

• ápolási díj: a súlyosan 
fogyatékos, tartósan beteg 
hozzátartozót ápoló nagyko-
rú személy számára bizto-
sítható, havi rendszeresség-
gel nyújtott pénzbeli ellátás, 
amelynek célja azok segítése, 
akik hozzátartozójuk ápolása 
miatt kereső tevékenységet 

teljes munkaidőben nem tud-
nak folytatni. Az ellátás nem 
az ápolt személyt, hanem az 
őt ápoló hozzátartozót illeti 
meg. Az ellátáshoz szolgálati 
idő és egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság kötő-
dik.

• alanyi és normatív jog-
címen megállapított köz-
gyógyellátás: célja a szoci-
álisan rászorultak részére az 
egészségi állapota megőrzé-
séhez és helyreállításához, 
valamint a betegséggel össze-
függő kiadások csökkentése 
érdekében biztosított hozzá-
járulás. Közgyógyellátás ke-
retében gyógyító ellátás hatá-
lyos közgyógyellátási igazol-
vánnyal vehető igénybe.

• egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság kereté-
ben azok számára biztosítja 
az állam az egészségügyi 
szolgáltatások ingyenes eléré-
sét, akik valamely szociálisan 
méltányolható okból nem mi-
nősülnek biztosítottnak.

• az aktív korúak ellátása, 
azaz a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás és - a rend-
szeres szociális segély helyé-
be lépő - egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támo-

gatás. Célja, hogy a megélhe-
téshez szükséges minimális 
jövedelmet biztosítsa azok-
nak, akik munkanélküliségük 
miatt nem rendelkeznek a 
megélhetéshez szükséges jö-
vedelemmel.

A járási hivatal települési 
ügysegédjénél leadhatóak az 
alábbi dokumentumok is, pl.:

• Eladó bejelentése a jármű 
tulajdonjogának változásáról

• Okmány, rendszámtábla 
leadása kötelezés miatt

• Egyéni vállalkozói iga-
zolvány leadása (szünetelés, 
adatváltozás, megszűnés mi-
att)

• Parkolási igazolvány ki-
adásához szükséges szakvéle-
mény iránti kérelem

• Anyasági támogatásra 
való jogosultság megállapítá-
sa iránti kérelem• Gyermek-
gondozási segélyre való jo-
gosultság megállapítása iránti 
kérelem

• Gyermeknevelési támo-
gatásra való jogosultság meg-
állapítása iránti kérelem

• Európai Egészségbiztosí-
tási Kártya, illetve Kártyahe-
lyettesítő nyomtatvány iránti 
kérelem

• Kivételes nyugellátás-
emelés iránti kérelmek

• Ny ugdíjfolyósít áshoz 
kapcsolódó bejelentés

• Nyugdíjbiztosítási igaz-
gatóságnál nyilvántartott ada-
tokba történő betekintés iránti 
kérelem

• Utazási költségtérítés 
iránti kérelem egészségbiz-
tosítási ellátás igénybevétele 
kapcsán

• Táppénz, gyermekápolási 
táppénz, csecsemőgondozá-
si díj, gyermekgondozási díj 
megállapítása iránti kérelmek

• Családi pótlék megálla-
pításához való kérelem• Sza-
bálysértési feljelentés

• Fogyasztóvédelmi pa-
naszbejelentés

• Gyermektartásdíj meg-
előlegezése

• Bejelentés parlagfű-fertő-
zött ingatlanról

1848. március 15-én hazánk-
ba is beköszöntött a „Népek ta-
vasza”, amely virágba borította 
a szabadság eszméjét. Március 
15-e az összefogás jelképe, ek-
kor váltak a magyarok igazi, a 
szó mai értelmében vett nem-
zetté.

A Honvédelmi Minisztérium 
Nemzeti Rendezvényszervező 
Hivatal az 1848. március 15-i 
események és a 48-as hősök 
tiszteletére közös ünneplésre 
hívta Magyarországot, mely-
hez Lovas község is csatla-
kozott. Együtt szavaltuk el a 

Templom téren a forradalom 
himnuszát, Petőfi Sándor Nem-
zeti dal című költeményét. 

A Himnusz eléneklése után 
Hull Zita alpolgármester ünne-
pi beszédét hallgathatták meg 
az ünneplők, majd az önkor-
mányzat nevében elhelyezték 
az emlékezés koszorúit Feren-
czy Gáborné polgármester, dr. 
Sipos Zoltán aljegyző és Ta-
kács Ferenc képviselő, míg a 
Magyar Vidék Országos 56-os 
Szervezet nevében vitéz Pintér 
Kornél elnök. 

Szendi Péter

„A mi Március 15-énk!”
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Mára a technikai fejlődés 
elérte azt a színvonalat, ami-
kor is távoli naprendszereket 
sikerül felfedezni. Néhány év-
vel ezelőtt még csak sejthet-
tük, hogy létezhetnek a Föld-
höz hasonló bolygók. Persze 
nem mindegy, hogy milyen 
feltételek vannak ezeknek a 
felszínén – hangsúlyozta a 
csillagász.  A következő évek-
ben-évtizedekben erre keresik 
a tudósok a választ.  

Szabó Róbert kitért arra 
is, hogy a naprendszerünkön 
kívüli, vagyis idegen csilla-

gok körül keringő bolygó-
kat nevezzük extra szoláris, 
vagy röviden exobolygóknak. 
Húsz évvel ezelőtt még egyet 
sem ismertünk, manapság 
viszont több ezerről van tu-
domásunk. A csillagászatnak 
jelenleg két fő kutatási terüle-
te van, egyrészt a tudósok azt 
vizsgálják, hogyan alakult ki 
az univerzum, a másik terület 
az exobolygók felfedezése, 
vagyis az, hogy lehet-e élet 
máshol? Elmondása szerint 
nagyon nehéz az exobolygók 
megfigyelése, hiszen a csillag 

és a körülötte keringő bolygó 
fényereje között több millió-, 
vagy milliárdszoros lehet a 
kontrasztkülönbség. 

Előadásában kifejtette, hogy 
a Napunk egy második gene-
rációs csillag, vagyis nem az 
univerzum születésekor kelet-

kezett, hanem jóval később. 
Saját naprendszerünket sem 
ismerjük elég jól ahhoz, hogy 
kizárhassuk: a Marson van-e 
mikrobiális élet, vagy volt-e az 
elmúlt néhány milliárd évben. 

Kitért a Kepler jelentőségére 
is.  Szabó Róbert vezetésével 
a világon elsőként végeztek 
megfigyeléseket kisbolygók-
ról a Kepler-űrtávcsővel. Az 
MTA kutatói több csillagtípus 
analízisében vezető szerepet 
vállaltak. A Kepler nemcsak az 
exobolygók kutatását forradal-
masította, de a csillagok szer-
kezetének megértését is alap-
vetően változtatta meg azzal, 
hogy az extrém pontos fényes-
ségmérés révén lehetővé tette a 
csillagszeizmológia tudomány-
ágának kibontakozását.

Szendi Péter

Forradalmi változások az elmúlt 20 évben
Többezer exobolygót fedeztek fel a csillagászok

Csirkecombbal a Kilimandzsárón

A közelmúltban tartott előadást a településen Sza-
bó Róbert az MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont főmunkatársa. A naprendszeren kí-
vüli bolygók keresésére és tanulmányozására ke-
reste a választ. 

– Nem tartom magam 
hegymászónak, de szeretek 
túrázni. Egy ilyen expedíci-
ónál fontos a jó láb és tüdő, 
de leginkább a kitartás – 
kezdte élménybeszámolóját 
Nagy Pál. A Kilimandzsáró 
rétegvulkán Tanzániában, az 
ország és egyben Afrika leg-

magasabb hegycsúcsa, 5895 
méteres magasságával. 

A Kilimandzsáró Nemze-
ti Park felkerült 1987-ben 
a Világörökségek listájára. 
Az ország lakosságának a 
fele a turizmusból él, az el-
múlt harminc évben nagyon 
sok szálloda épült. A tömeg-

közlekedés és a köztiszta-
ság hagy némi kívánnivalót 
maga után. A növényzet 
gyér és kopár, de találkozott 
ő is az örökké termő fával, 
mint annak idején Misi mó-
kus is. A helyi ételeket nem 
részesítette előnyben, több 
napon keresztül csirkecom-
bot evett, amikor hazajött 
Magyarországra, fél éven 
keresztül nélkülözte ezt az 
ételt. 

Több útvonalon keresz-
tül lehetett megközelíteni 
a Kilimandzsárót. Naponta 
kétszáz turista teljesíti ezt az 
embert próbáló expedíciót. 
A sikeres túrák alapja a meg-
felelő akklimatizáció, csak 
erre lehet építkezni ebben a 
magasságban. Nagy Pálék a 
Kilimandzsáró meghódítása 
előtt megmászták a Mount 
Merut, hogy később ne jöj-
jön elő a hegyibetegség. A 
4566 méter magas Mount 

Meru teljesítése után már 
lényegesebben „könnyebb” 
volt meghódítani Afrika leg-
magasabb hegycsúcsát. Az 
öt napos túra során teherhor-
dók is a segítségükre voltak. 
Egy túrázóra 4-5 helyi ember 
jutott, akik cipelték ruháikat, 
ételüket, sátrukat. 

Mint mondja, amikor 
felértek a csúcsra, az egy 
felejthetetlen élmény volt, 
bármikor visszamenne és 
teljesítené ismét ezt a távot. 
Mindössze fél órát töltöttek 
a Kilimandzsáró hegycsú-
csán, mert a légnyomás és 
ott az oxigéntartalom a fele 
a normálisnak, valamint a  
mínusz 20 fokos hőmérsék-
let sem volt a legideálisabb. 
Visszafele még egy szafari 
túrán is részt vettek, meg-
csodálták Tanzánia élővilá-
gát. 

SZ.P.

A közelmúltban tartott előadást a faluház nagyter-
mében a veszprémi Nagy Pál, aki két évvel ezelőtt 
néhány társával együtt megmászta Afrika legmaga-
sabb hegycsúcsát a Kilimandzsárót. 


