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A napirendi pontok előtt Ferenczy 
Gáborné polgármester ismertette a 
képviselő-testülettel az elmúlt hetek 
történéseit. Örömmel újságolta, hogy 
elkészült a faluház udvarának a térkö-
vezése és egy szponzor jóvoltából si-
került virágokat is kiültetni, így sokkal 
esztétikusabb lett az udvar. A temetőt 
körülvevő kerítés építésének a mun-
kálatai is megkezdődtek. A Fő utcai 
járda végleges forgalomba helyezése 
kapcsán az útügyi hatóság helyszíni 
szemlét tartott, amelyen az építkezést 
megfelelőnek találta. 

Ezután Szendi Péter teleházveze-
tő beszámolt a Teleház és Könyvtár 
2015-ös munkájáról. Ezek szerint a 
lovasi könyvtár idén 230 ezer Ft-os 
állami támogatást kapott könyvbe-
szerzésre. Sok új könyvvel bővült a 
könyvtár és szerencsére nőtt az olva-
sók száma is. Jelenleg 84 beiratkozott 
olvasója van a könyvtárnak, mely idén 
10 fővel bővült. Mivel egyre több a 
könyv, ezért időszerű, hogy új polcok 
is legyenek a könyvtárban. November 
közepéig hozzák az új, állami támo-
gatásból beszerzett polcrendszereket. 
A két új polc az úgynevezett „gyerek-
sarokban” kap majd helyet. Oda ke-
rülnek a gyerek és ifjúsági könyvek, 
valamint a kötelező olvasmányok. A 
„felszabadult” polcokon így könnyeb-
ben elférnek majd az új, felnőtteknek 
szóló könyvek. 

Idén négy lovasi rendezvényt az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár tá-
mogatott: Dr. Zacher Gábor előadását 
(90.000 Ft), Sterczer Hilda előadását 
(40 ezer Ft), a NABE gyerekeknek 
szóló játszóprogramját (10.000 Ft) és 

Dávid Roland fellépését (50.000 Ft). 
Előreláthatólag a jövő évi Lovasi Es-
ték 1-2 előadását is hasonlóképpen tá-
mogatják majd. Jövőre nagy valószí-
nűséggel ismét indul nyelvtanfolyam, 
és ha igény van rá, informatikai tanfo-
lyam is. 

A 2015-ös Lovasi Esték szinte min-
dig teltház előtt zajlottak. Pozitív visz-
szajelzéseket kaptunk a közönség és a 
sajtó munkatársaitól is. Jövőre is sze-
retnénk, ha minél színvonalasabb elő-
adások lennének Lovason. A Lovasi 
Napokon több száz ember vett részt, 
szerencsére az idő is kegyes volt hoz-
zánk, talán még túlságosan is. Ebben 
az évben is szerveztük megemléke-
zéseket március -15én, május végén 
a Hősök napján és október -23án. Si-
keres volt a forraltbor-főző verseny, 
az Unplugged Szombat, és a Szüreti 

fesztivál. Idén november 6-án lesz a 
Márton napi rendezvény. December 
4-én a Szépkorúakat köszönti az Ön-
kormányzat, december 5-én délelőtt 
pedig a gyerekekhez jön el a Mikulás. 
A hagyományoknak megfelelően dec-
ember 23-án a Templom téren lesz a 
karácsonyi Betlehemes műsor. Elindí-
tottunk egy új sorozatot „Világjárók” 
címmel. Október 15-én Ausztráliáról, 
november 12-én Indiáról tartottak/tar-
tanak képes beszámolót. 

A vízház mögötti területnek a ren-
dezési terv szerinti végleges kiala-
kítása kapcsán tartott tájékoztatást a 
Képviselő-testület. Az Önkormányzat 
hamarosan meghívót küld az érintett 
tulajdonosok részére, amelyből érte-
sülni fognak a következő egyeztetés 
helyszínéről és időpontjáról.

Szendi Péter

A testületi ülésről jelentjük
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Több sajtóorgánum is 
beszámolt a negyedik al-
kalommal megrendezett 
lovasi szüreti fesztivál-
ról. A sajtó képviselői-
nek Ferenczy Gáborné 
polgármester asszony 
elmondta, hogy Lovason 
nagy hagyományai van-
nak a lótenyésztésnek, a 
lovas rendezvényeknek. 
Örömét fejezte ki, hogy a 
községben sokan hódol-
nak a lovas sportágnak, 
egyben megköszönte 
mindazon személyeknek 
a segítését és támoga-
tását, akik nélkül a már 
hagyományosnak tekint-
hető szüreti fesztivál nem 
jött volna létre. 

A polgármester asszony 
kiemelte, hogy jól eső 
érzéssel töltötte el, hogy 
több lovasi felvonult a 
rendezvényen. Kis Áron 
és Vass Gábor lovas ko-
csival, míg Nagy Zsanett, 
Simon Luca, Szabó Csil-
la, Márffy Bence, Pápai 
Richárd és Szabó Miklós 
lóháton, a rendezvényhez 
méltó ruhában képvisel-
tették magukat a szüreti 
felvonuláson, ezzel meg-
adva a jó alaphangulatot. 
Ferenczy Gáborné bízik 
abban, hogy ez az össze-
tartás a jövő évi rendez-
vényen is megmarad. 
 Szendi Péter

kalandozás
a kakaduk

 és kenguruk földjén
október 15-én nagy élményben volt ré-
szünk a faluház nagytermében: kiss iza-
bella és Csiki iván egy vetítéssel egybe-
kötött érdekes előadást tartott  ausztráliai 
utazásáról.

Repülővel utaztak Pekingen keresztül, ahol  az 
átszállást kihasználva három napot töltöttek el. 
A kínai főváros életéből kaptunk egy kis ízelítő, 
többek között lefotózták a kínai nagyfalat, mert 
oda is ellátogattak.
Repülőútjuk következő állomása Sydney volt, 
ahol Izabella lánya várta őket. Egy hónapot 
töltöttek ott, ez alatt az idő alatt rengeteg 
fotót készítettek a városról, a környékéről és a 
tengerről. Élménydús beszámolójuk közben 
megcsodálhattuk a város sok fákkal, bokrokkal 
és virágokkal díszített parkjait, ahol fűre lépni 
szabad! Az ott élő és dolgozó emberek a gyepre 
kitelepedve költik el ebédjüket, szabadidejükben  
ott grilleznek, mert az ehhez szükséges 
berendezéssel felszereltek a parkok.
A város szélén, a tengerparton nagyon sokféle 
vízi madár él, nagy élmény volt a Kacagó Jancsi 
nevű madárról szóló videofelvétel. Az előadás 
végén kézbe vehettük a tengerparton gyűjtött, 
különféle kagyló és koralldarabokat is. Köszönet 
az élvezetes előadásért és jó egészséget kívánunk 
a további utazásokhoz és fotózáshoz.

Surányi Zoltánné
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Mulattak a lovasiak

Tavaly a faluház felújítá-
sa miatt elmaradt a szüreti 
fesztivál, melyet mindig 
október első szombatján 
rendeznek meg, a paloznaki 
falunapok után egy héttel. 
Délután 4 órakor volt a gyü-
lekező, eközben lépett fel a 
balatonfüredi Kék Balaton 
Népdalkör. A vendégeket 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony köszöntötte, 
majd a helyi kisbíró rigmus-
ba szedte a híreket.

Ezután a település lankás 
utcáin szüreti felvonulást 
tartottak, két lovas kocsi-
val, „vezetőjük” Kis Áron 
és Vass Gábor, illetve vol-

tak lovasok is: Nagy Zsa-
nett, Simon Luca, Szabó 
Csilla, Márffy Bence, Pá-
pai Richárd és Szabó Mik-
lós. A szüreti felvonulás jó 
hangulatban zajlott, mely 
nagyban köszönhető Nádasi 
Elemérnek és a Kék Bala-
ton Népdalkörnek, akik vé-
gig énekelték Lovas utcáit. 
Elől ment Ferenczy Gábor-
né polgármester asszony és 
Volford-Hull Zita alpolgár-
mester asszony, ők fogták 
a szőlőharangot, melyet 
Szimics Mónika készített. 
A felvonulókat már sokan 
várták a szépen feldíszített 
közösségi színtérnél, mely 

a Lovas Jövőjéért Egyesü-
let tagjainak köszönhető, 
név szerint: Hajdu-Briant 
Ágnes, Horváth Ferenc, 
Hudanikné Erzsike, Palo-
tás Laura, Tőzsérné Irén, 
Volford-Hull Zita.  Köszö-
net Kránitzné Erikának is a 
díszítő anyagokért!

A faluház kistermében 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony megnyitot-
ta Dr. Praznovszky Mihály 
irodalomtörténész LEGO 
kiállítását. A tárlat nemcsak 
a gyerekeknek tetszett, ha-
nem a szülőknek, nagyszü-
lőknek is. Kiderült, hogy 
a legóból ma óránként 2,3 
millió kockát gyártanak. 
A nyíregyházi lego gyár-
ban duplót készítenek, na-
ponta 70 ezer doboznyit. 
Praznovszky Mihály speci-
ális gyűjtő, csak várost épít, 
68 évesen még mindig le-
gózik, ezt a hobbiját 40 éve 
kezdte el. Ilyenekből áll a 
városa: városközpont köz-
épületekkel, iskola, kórház, 
áruház, bank. De található 
még rendőrség, tűzoltóság, 
üzleti negyed, modern la-
kópark. Felfedezhettük még 
a kempinget tóval, csóna-
kokkal, horgászokkal. Volt 
mezőgazdasági terület, bá-
nya. Új városrész is épült, 

ahol jól megfért egymás 
mellett az autószalon és az 
autóbontó. A lelkes, örök-
ifjú LEGO gyűjtő felépített 
egy labdarugó stadiont, te-
nisz- és kosárlabdapályát, 
repülőteret. Több vonatsze-
relvény és egy vidámpark 
körhintával is fellelhető volt 
a városban. 

Ahogy az elmúlt években, 
úgy idén is megemlékezett 
az önkormányzat az aradi 
vértanúkról. Az emlékezés 
koszorúját Ferenczy Gábor-
né polgármester asszony és 
Volford-Hull Zita alpolgár-
mester asszony helyezték 
el. Az Alsóörs-Lovasi Re-
formátus Társegyházköz-
ség nevében pedig Dienes 
Károly és Madarász Lajos 
koszorúztak. 

A kiállítás előtt és után 
Dienes Andrea jóvoltából 
arcfestésre is sor került, me-
lyet ő grátisz ajánlott fel. A 
tárlatot Nádasi Elemér nóta-
estje követte, miközben főtt 
a kondérban az ízletes bab-
gulyás és a vendégek meg-
kóstolhatták a finom lovasi 
borokat a Sarok Borozó jó-
voltából. Este pedig a Jolly 
Joker együttes utcabáljára 
ropták a táncot nagyon so-
kan a faluház udvarán.

 Szendi Péter

negyedik alkalommal rendezték meg a falu-
ház udvarán a szüreti fesztivált. az idő is ke-
gyes volt a rendezvényhez, így sokan vigadtak 
a közösségi színtérnél.
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becsengettek...Malomvölgy
nyugdíjas klub 2015

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 

-Remélem, hogy iskolánk 
múltban felmutatott értékei, 
az eddig megélt élmények elég 
motivációt adnak ahhoz, hogy 
a mostani tanévben ne csak 
folytassuk a megkezdett mun-
kát, hanem még jobb és szebb 
dolgokat hozzunk létre, mint 
az elmúlt években – kezdte az 
igazgató úr. 
A nyáron sem állt meg az élet, 
hiszen a falak tisztasági me-
szelést kaptak, a szállásférőhe-
lyet felújították, az intézmény 
tetőszerkezetére napkollek-
torok kerültek, és elkészült a 
távolugrógödör is. - Tanulóink 
igény szerint július 31-ig nap-
közis táborban voltak. Kollé-
gáim élményekkel teli katoli-
kus és református hittantábort 
szerveztek, illetve segítettek 
azok lebonyolításában. A nyár 
első felében négy turnus ké-
zilabda edzőtáboron vehettek 
részt a diákok, és az ország 

számos részéből érkeztek spor-
tolók. Valamennyi tanuló idén 
is ingyenes tankönyvellátás-
ban részesült. 
Tizennégy elsős kezdte meg 
a tanulmányait az iskolában, 
ebből kettő Lovasról jár. Ma-
gyarországon az iskolarend-
szer átalakulóban van. Gyak-
ran hallhatjuk a hírekben az 
újabb és újabb változtatásokat. 
A társadalmat is a nézetek, 
az ideológiák, az értékrendek 
sokfélesége jellemzi napja-
inkban. Ebben a változó kör-
nyezetben kell eligazodnia, 
együttműködnie szülőnek, 
pedagógusnak, tanulónak egy-
aránt. -A szülőket arra kérném, 
hogy kérdéseikkel, problémá-
ikkal, bizalommal forduljanak 
hozzánk, látogassák a szülői 
értekezleteket, fogadóórákat, 
hogy együtt keressük a meg-
oldást a gyermekek fejlődése 
érdekében. Szendi Péter

a forró, hosszú nyarat követően szeptember 
1-jén megkezdődött a 2015-16-os tanév az al-
sóörsi endrődi sándor református Általános 
iskolában. Mészáros károly igazgató úr meg-
osztotta gondolatait ezzel kapcsolatosan.

Mivel közeledik az év vége, 
tájékoztatjuk a kedves olvasó-
kat az év során történt esemé-
nyekről. Mint minden évben az 
idén is rendszeresen megtar-
tottuk klubfoglalkozásainkat, 
melyeken 15-20 fő vett részt 
alkalmanként. Foglalkozása-
ink során megemlékeztünk 
és köszöntöttük a születés- és 
névnapos tagtársainkat. Egy 
alkalommal a balatonalmádi 
Rendőrkapitányság munkatár-
sa tartott bűnmegelőzési tájé-
koztatót, kiemelten az idősko-
rúakra leselkedő veszélyekről.

A klubunk működését 2015-
ben is támogatta településünk 
önkormányzata, melyet ezúton 
is szeretnénk megköszönni. 
Anyagi lehetőségünknek kö-
szönhetően egynapos kirándu-
lást szerveztünk Keszthelyre, 
ahol megtekintettük a Feste-
tics Kastélyt, valamint sétát 
tettünk a megújult belváros-
ban. A nap második felében 
Tapolca belvárosával ismer-
kedtünk és gyönyörködtünk a 

Malom-tóban és környékében. 
Augusztus hónapban egy kel-
lemes estét töltöttünk el a ba-
latonfüredi borheteken.

A nyár folyamán – két al-
kalommal – közös vacsorán 
találkoztunk a Sarok Boro-
zóban, mely találkozónkat a 
tulajdonosok is támogatták. 
Köszönet ezúton is érte. A 
községünk életében is igye-
keztünk részt venni. Tavasszal 
segítettünk a köztereken az 
egynyári virágok kiültetésé-
ben. Közreműködtünk a Lova-
si Napok lebonyolításában is. 
Rendszeresen képviseltettük 
magunkat a különböző telepü-
lési rendezvényeken, ünnepi 
megemlékezéseken. Az ősz 
folyamán, a hagyományoknak 
megfelelően, erőnkhöz mérten 
segítettünk egymásnak a szü-
reti munkákban. Összességé-
ben tartalmas közel egy évet 
tudhatunk magunk mögött.

Dienes Károly
klubvezető

Zumba Lovason
Lovas Község Önkormányzata maximálisan partner 
abban, hogy a faluház nagytermében továbbra is legyen 
zumba. Sajnos az eddigi oktató Ambrus Zsuzsanna 
már nem tudja vállalni mindezt. Ha valakinek van az 
ismerősei körében valaki, aki hajlandó lenne valamilyen 
tornát, jógát oktatni, kérjük ezt jelezze Szendi Péternél 
személyesen a teleházban, vagy a 87/575-083 vagy a 
30/530-3466-os telefonszámok valamelyikén, esetleg 
e-mailben: konyvtar@lovas.hu. 

Jelentkezés bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra 

November 9-ig lehet benyújtani a Bursa Hungarica Ösztöndíjra 
szóló pályázatot a Közös Hivatal Lovasi Kirendeltségén. Mint 
ismeretes, Lovas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) 
Kormányrendelet alapján kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amellyel lehetőség nyílik a 
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatására.
A pályázati felhívás letölthető Lovas Község honlapjáról, az 
alábbi linken: http://www.lovas.hu/48-friss-hirek/986-bursa-
hungarica-felsooktatasi-onkormanyzati-osztondijpalyazat-2016. 
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Könyvtári
kikölcsönzések

Az utóbbi napokban többen kaptak „felszólító 
levelet”, hogy lejárt a könyv kikölcsönzésének 
határideje. Hogy újabb levelet ne kelljen ismét 
kiküldeni, ezért arra kérném a Kedves Olvasókat, 
hogy az alábbi könyveket, illetve DVD-ket 
november 7-ig szíveskedjék visszahozni.

Sebestyénné Horváth Margit: Kistelepülési 
könyvtárosok kézikönyve
Autósatlasz: Magyarország, Budapest
Hapka: East high király
Marek: Világjáró játékkönyv hat földrészen, hat 
kaland
Ledó Hajnalka: Fedezzük fel! Házi, kerti 
zöldségtermesztés
Steel: Egy tökéletes idegen
Broderick: Van egy kis mézed?
Csernus Imre: A nő
McBain: Holtomiglan, holtodiglan
Bartos Erika: Bogyó és Babóca társasjátéka
Klös: Gyöngyözött kötött holmik
Furnivall: A nap túloldalán

DVD-k:
Osskó Judit: Világörökség
Vad Afrika 1.

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

„Amikor olvasol, a saját képeidet, a saját filmedet alkotod meg a 
fejedben”. (Iselin C. Hermann)
Sok új könyv érkezett a helyi könyvtárba. A gyerek kötetektől 
kezdve a történelmi könyveken át a ponyvaregényekig, mindenki 
megtalálja a maga kedvelt olvasmányát. Közelednek a téli esték, 
olykor a tévénézést függesszük fel és olvassunk! 

Sarah Addison Allen: A barackfa titka
Diane Chamberlain: Kegyes hazugságok
Vanessa Diffenbaugh: A virágok nyelve
Anna Erelle: A dzsihád jegyese
Fejős Éva: Úton hozzád
Lori Foster: Veszélyes játszma
Jonathan Franzen: Diszkomfortzóna
Elisabeth Gifford: A tenger háza
Jane Hawking: Utazás a végtelenbe
Wendy Holden: Haatchi és Kicsi Pé
Catherine Ryan Hyde: Számíthatsz rám 
Kovács Lajos: Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója
Kovács Lajos: Andrássy Ilona grófnő levelei
Robert Lawson: A lélek útja
Elizabeth Little: Amíg a lányod voltam
Leslie L. Lawrence Kukorica istennő énekel I.-II. 
Márai Sándor: Budán lakni világnézet
Joyce Maynard: Lány a hegyen
Háksan Nesser: A Borkmann-elv
Háksan Nesser: A gonosz arcai
Háksan Nesser: A visszatérés
Jo Nesbo: Vér a havon
Charity Norman: A lányunk férje
John O’Farrell: A férj, aki elfelejtette a feleségét
Stephanie Perkins: Anna és a francia csók
Jennifer Probst: Szerelmi gyakorlatok haladóknak
Ron Rash: Serena
Robert Galbraith: Kakukkszó
J.D. Salinger: Rozsban a fogó
Schaffer Erzsébet: Álmok kertje
Schaffer Erzsébet: A kifutófiú szerelme
Cheryl Strayed: Vadon
Danielle Steel: Pegazus
Ljudmila Ulickaja: Kukockij esetei
Ljudmila Ulickaja: Média és gyermekei
Naomi Wood: Mrs. Hemingway
Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem 
Malter György: Állatkerti kalamajkák
Liane Schneider: Bori a fogorvosnál
Tea Stilton: Hajótörés a világűrben
Gary Chapman: Az öt szeretetnyelv egymásra hangolva
Balogh Béla: A végső valóság
Mindszenty József: Emlékirataim
Gavin Mortimer: Az SAS a második világháborúban
Mihancsik Zsófia: Mindörökké evolúció
Frank Júlia: Diétás sütemények
Balogh Béla: Szabadulás az érzelmek fogságából
Stumpf András: Szörényi, az első teljes önéletrajz
Damu Roland: Az igazság
Luca Caioli: Ki a legjobb? Messi, Neymar, Ronaldo
Szöllősi György: Puskás ferenc a legismertebb magyar
Anne Applebaum: Vasfüggöny
Wendy Lower: Hitler fúriái
Jörg Baberowski: Sztálin erőszakuralma

Új könyvek
a könyvtárban

KÖZVILÁGÍTÁS
LAKOSSÁGI HIBABEJELENTÉS

ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Kapcsolattartó: Rédl István.
Telefon: 30/956-85-20

Lovas Község Önkormányzata



Ünnepi hangulatban
Szeptember 30. jeles nap lett az Alsóörs-Lovas Társegyház 
életében. Ezen a napon iktatták be Kálmán Csaba lelkészurat a 
hivatalába, mely esemény alkalmából közel 50 fő gyűlt össze a 
református templomban. 
Az istentiszteletet nagytiszteletű Császár Attila esperes úr vezette 
le. Jelen volt Tamás Gábor tiszteletes úr, Ferenczy Gáborné 
polgármester asszony, Hebling Zsolt polgármester úr, Mészáros 
Károly iskolaigazgató, valamint Kálmán Csaba lelkész úr hét 
gyermeke közül öt, kedves felesége, több reformátushívő.
Az istentisztelet meghitt hangulatban zajlott le. A hívők együtt 
éneklése elfeledtette a hétköznapok terhét, így tette ünnepnappá 
ezt a szerdai napot. A pogácsa, üdítő és bor mellett oldott 
hangulatban beszélgettünk egymással, én személy szerint az 
új lelkipásztorunk Zsófi lányával. Isten áldása legyen Kálmán 
Csaba szolgálatán és kedves családján!

Őry Beáta

Gólyahír
Szeptember 23-án 10 óra 19 perckor 
megszületett Horváth Hanna 3750 grammal 
és 55 centiméterrel. A baba és anyukája jó 
egészségnek örvend. Hanna mosolygós és jól 
alvó kisgyerek, egy igazi tünemény! Bearanyozza 
az egész család életét. Anyukája: Horváthné Dr. 
Bácsi Judit. Apukája: Horváth Gergely. Szívből 
gratulálunk!

Lovas Község Önkormányzata szeretettel meghívja a
2015. november 6-án megrendezésre kerülô

Márton napi vígasságra
Helyszín: Lovas faluház, nagyterem

Kérünk minden borászt és szõlõsgazdát, hozzon magával 2 üveg (2x7.5 dl) bort

megszentelésre és fogyasztásra. Köszönjük!

További információ, jegyvásárlás:

Volford-Hull Zita: 20 323 9797

Mindenkit szeretettel várunk!

Program:

17:30 - Az Endrôdi Sándor Református Általános Iskola diákjainak mûsora

 Borszentelés, bormustra, borkóstolás

18:30 - Libavacsora (2.200 Ft/fõ). A vacsorát és a büfét a Sarok Borozó biztosítja

19:30 - Élõzene a Gery Party Duóval
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Indiai törzsek, vándorok nyomában
Ismerje meg Indiát!

Lovas Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját, barátait

Lakatos Dóra képekkel vetített előadására.

Helyszín: Lovas faluház nagyterme
Időpont: 2015. november 12. (csütörtök) 18.00 óra

A Lovas Jövőjéért Egyesület tökfaragást rendez, 
kemencében sült tök és alma kíséretében.

Mindekit szeretettel várunk!

Helyszín:
jó idő esetén a közösségi tér (faluház udvara),
rossz idő esetén pedig a faluház nagyterme.

Időpont:

2015. október 31. szombat 15.00 óra

Akinek módjában áll, kérjük hozzon
sütnivaló tököt, almát, sütit vagy ropogtatni valót.

Érdeklődni Vellai Jánosnénál lehet
(telefon: 30/597-6914)

A vendégeket Hebling 
Zsolt, Alsóörs polgármes-
tere köszöntötte, majd az 
Endrődi Sándor Reformá-
tus Általános Iskola tanu-
lóinak műsora következett. 
A megyei önkormányzati 
hivatal munkatársai és a 
megyei képviselők a nyá-
ron két hónapig járták a 
„Tiszta és virágos Vesz-
prém megyéért” beneve-
zett településeket, hogy 
idén már 14. alkalommal 
hirdethessenek győztese-
ket. A díjátadó ünnepségét 

az alsóörsi kultúrházban 
tartották. 
A zsűri tagjai figyelem-
be vették, hogy az utóbbi 
időben milyen fejlesztések 
és milyen fejlődés volt az 
adott településen. Továb-
bá a tisztaságra, a virágo-
sításra, a növényápolásra 
voltak kíváncsiak, meg-
nézték, hogy rendben van-
nak-e a vízelvezető árkok, 
sikerült-e vigyázni a köz-
téri bútorokra, mennyire 
jellemző a településre a 
rendezett összkép. 

Polgárdy Imre a megyei 
önkormányzat közgyűlé-
sének az elnöke öt kate-
góriában adott át díjakat. 
Lovas az előkelő második 

helyet szerezte meg a 301 
és 500 fő közötti települé-
sek között. A díjat Feren-
czy Gáborné polgármester 
asszony vette át. Sz. P.

alsóörsön díjazták veszprém megye
legvirágosabb településeit

„a tiszta virágos veszprém megyéért” 2015. évi 
díjátadó ünnepségét tartották a balaton-parti 
településen. a versenyre 62 önkormányzat je-
lentkezett.

Ferenczy Gáborné polgármester asszony átveszi a díjat Polgárdy 
Imrétől, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökétől
 Fotó: balatonvehir.hu



Értesítjük, hogy településünk lakosai számára

TÜDŐSZŰRŐ
vizsgálatot tartunk.

A szűrés helye és ideje:

A vizsgálat alkalmas a mellkas betegségeinek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakosnak, akiről egy éven belül nem készült vizsgálat.

Kérjük, hogy a tüdőszűrés igénybevételének lehetőségeit figyelmesen olvassák át!

LOVAS, FALUHÁZ

2015. november 16.

8.15 – 12.30


