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A testületi ülésről jelentjük...
A napirendi pontok előtt Ferenczy Gáborné polgármes-
ter asszony örömmel újságolta, hogy a Belügyminiszté-
rium 6 és fél millió forintos vissza nem térítendő támo-
gatást biztosít a községnek útfelújításokra. 

A Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Oktatási és Hatósá-
gi osztálya által készített Lovas 
községre meghatározott kötele-
ző felvételt biztosító általános 
iskolák tekintetében ismételten 
a balatonfüredi Radnóti Miklós 
és az Eötvös Károly Általános 
Iskolákat jelölte meg a falu ve-
zetősége.

A Lovasi Római Katolikus 
Hívek nevében fordult az Ön-
kormányzathoz vitéz Ajtós Jó-
zsef László prépost, esperes, 
plébános. Soron kívüli támoga-
tási kérelmét a képviselő-testület 
megtárgyalta. Mint ismeretes az 
Árpád-kori műemlék templom 
bejárati ajtaja felett elszállt az 
idő. Többször lett felújítva az 
elmúlt években, de most már 
tovább nem tudják halasztani 
annak kicserélést. Az Önkor-
mányzat végül 100 ezer forint 
támogatást szavazott meg az 
Egyháznak. 

Egy lakossági kérelmet támo-
gatott a falu vezetősége, misze-
rint az Öreg-hegyen található 
Remete köz egy „Zsákutca” 
közlekedési táblát kaphasson. 
Zárt ülés keretén belül tárgyal-
ta az Önkormányzat a szociális 
tűzifa támogatására beérkezett 
kérelmeket, valamint a Bursa 

Hungarica pályázatokat is. 
A decemberi testületi ülésen 

legelőször információs jelentést 
kapott a falu vezetősége az ön-
kormányzat 2016. évi költségve-
tésének január 1-jétől november 
30-ig tartó időszakban történt 
teljesüléséről, melyet egyhan-
gúlag elfogadott az önkormány-
zat. Jóváhagyta az egészségügyi 
alapellátási körzetekről szóló 
önkormányzati rendelet megal-
kotását a képviselő-testület. 

Belső ellenőrzést végeznek 
jövőre a hivatalban, tájékoztatta 
az önkormányzatot Szabóné Dr. 
Jámbor Eszter aljegyző. Ebben 
szerepel majd a gazdálkodási 
jogkörök gyakorlásának vizs-
gálata. A kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, ér-
vényesítés, teljesítésigazolás 
rendje és a gyakorlatban történő 
alkalmazásának ellenőrzése. A 
dokumentumok és nyilvántartá-
sok  szúrópróbaszerű vizsgálata, 
valamint a folyamatok és rend-
szer működésének ellenőrzése. 
Továbbá pénzügyi és szabály-
szerűségi vizsgálat. A teleház-
vezető munkaszerződését ha-
tározatlan időre kötötte meg az 
önkormányzat. Szendi Péter

Közmeghallgatás 2016
Gyönyörűen feldíszített teremben tartotta meg szokásos 

év végi közmeghallgatását az önkormányzat. A karácsonyi 
díszek és a hangulat a Lovas Jövőjéért Egyesület munkáját 
dicséri.

Legelőször Novák-Nász Péter rendőr százados, kiemelt 
hivatali főelőadó beszámolóját hallgathatták meg az érdek-
lődők, melyet Önök az újság hasábjain külön olvashatnak. 
Ezután Ferenczy Gáborné polgármester asszony tartotta meg 
szokásos évértékelőjét. Az önkormányzat idén is takarékos, 
céltudatos gazdálkodást folytatott. A különféle fejlesztésekre 
nehéz benyújtani a pályázatokat, hiszen amelyik terület álla-
mi tulajdonban van, arra nem is lehet, csak önkormányzati 
területre. 

A falu első embere örömmel újságolta, hogy ősszel elké-
szült a Fő utca felső és középső szakaszának a járdaépítése. 
Ezzel egy több éve húzódó ügynek tettek a végére pontot. A 
beruházás önkormányzati pénzből, saját erőből valósult meg. 
Hamarosan kész lesz a Balatoni út járdaépítésének terve, és 
remélhetőleg jövőre a munkálatok is megkezdődnek. Több 
külterületi utcában napelemes lámpatesteket helyeztek ki, 
melyre szintén nagy igény volt a lakosság körében. 

A Belügyminisztérium által az adósságkonszolidációban 
nem részesült önkormányzatoknak kiírt pályázaton, belterü-
leti utak felújítására, karbantartására nyert a település 6 és fél 
millió forintot. A forrásból a Kövestetőn található murvás ut-
cákat aszfaltozzák le jövő tavasszal-nyáron. Idén is sikeresen 
pályáztak a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatá-
sára. A segítséget a kérelmezők rászorultsága alapján bírálta 
el a képviselő-testület. A közmeghallgatáson még szó esett a 
települést is érintő vadkárokról. 

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói békés,

meghitt karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánnak
Lovas állandó lakosainak
és nyaralótulajdonosainak!
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Kedves Testvéreim!
Idén Karácsonykor ezzel a szép verssel kívánunk Minden-
kinek Áldott, Békés és Boldog ünnepet, azzal az imádságos 
kéréssel a szívünkben, hogy átéljük és megtapasztaljuk a Ka-
rácsonykor földön járó Krisztus Jézus szeretetét!
Az Isten békessége és szeretete járja át szíveinket, gondolata-
inkat, életünket és otthonainkat az Ő ígérete szerint!

Szeretettel és tisztelettel: 
Az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség nevében:

Kálmán Csaba lelkész és Dienes Károly gondnok

Móra László: Karácsony Este

Mikor szent karácsony
Csillagfénye árad, 

Kevesebb a könnycsepp, 
Kevesebb a bánat. 
Akinek asztalán 

Nincs kalács, csak kenyér, 
Káromló szó helyett 
Imát susog szegény, 

Hisz karácsony este Isten jár a földön, 
Hogy a nyitott sebre fehér gyolcsot kössön.

Mikor szent karácsony 
Ajtót nyit a szíven, 
Súgja a gazdagnak, 

Hogy máson segítsen! 
Értse meg a könnycsepp 

Kínzó kiáltását, 
Nincstelen testvérek 
Boldogtalanságát, 

Hogy karácsony este: palota és börtön 
Széppé szépüljön, ha Isten jár a földön!

Mikor szent karácsony 
Angyalai szállnak, 
Öröm a vendége 

Minden magyar háznak. 
Eltörpül ilyenkor 

A lárma, az árnyék 
S megszépül a szívben 

Mindmegannyi szándék, 
Mert karácsony este Isten jár a földön, 

Hogy templommá váljék palota és börtön!

Mikor szent karácsony 
Csillagfénye árad, 
Termő öle nyílik 
Égi barázdáknak 

S amíg száll a szikra 
A fenyőfa ágon: 

Szóródik a sok mag 
Szerte a világon. 

A megszentelt földbe az Isten veteget. 
Minden elvetett mag: szeretet! szeretet!

Az Alsóörs-Lovasi Református
TársegyházközségIstentiszteletek időpontjai

December 24. Szent Este
Ünnepi Istentisztelet Gyermekek Karácsonya 16.00 
órakor Alsóörsön
December 25. Karácsony első napján
Ünnepi Istentisztelet 9.30 órakor Lovason
Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet 11.00 órakor Alsóörs
December 26. Karácsony második napján
Ünnepi Istentisztelet 9.30 órakor Lovason
Ünnepi Istentisztelet 11.00 órakor Alsóörs
December 31. Szilveszter
Óévet Záró Istentisztelet 17.00 órakor Lovason
Óévet Záró Istentisztelet 18.00 órakor Alsóörs
Január 1. Újév
Áldást kérő Istentisztelet és újév köszöntő 18.00 óra-
kor Alsóörsön

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE

PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN
 

December 24-én Szenteste: Paloznakon, 15.30 óra-
kor, a szabadtéri betlehemnél –  BETLEHEMI PÁSZ-
TORJÁTÉK. Lovason 18.00 órakor vigíliai szentmise. 
Paloznakon 24.00 órakor éjféli szentmise. A szentmisét 
követően, a Jézuska elhelyezése a szabadtéri betlehe-
mi istállóban.
December 25-én, Karácsony ünnepén: Felsőörsön 
10.30 órakor ünnepi nagymise.
December 26-án, Karácsony II. napján, Szent István 
diakónus vértanú ünnepe. Paloznakon 17.00 órakor 
Templombúcsú.
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 ISTENANYASÁGÁNAK 
ÜNNEPE. A Béke Világnapja. Felsőörsön 10.30 órakor 
szentmise.
Plébániánk területén, minden keresztény testvérem-
nek örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megál-
dott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és egész-
ségben bővelkedő, boldog újesztendőt kívánok lelki-
pásztori szeretettel.

  
vitéz Ajtós József László

prépost, kerületi esperes, plébános
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- Szó esett egy új kezdemé-
nyezésről, nevezetesen a Fal-
vak Éjszakája országos prog-
ramban való részvételről.  A 
programsorozat a vidéki élet 
szépségeire és azok fennma-
radására helyezi a hangsúlyt, 
ehhez pedig nélkülözhetetlen, 
hogy a városiak, turisták is 
megismerjék a falusi életmó-
dot – kezdte Zakar Zelinda 
TDM menedzser, a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület 
munkatársa. A községek a már 
meglévő programjaikat is in-
tegrálhatják a május 28-ai hét-

végén megrendezésre kerülő 
eseménysorozatba, de újakat 
is kitalálhatnak. Zakar Zelinda 
felhívta a figyelmet arra is, 
hogy érdemes lenne a szállás-
adó partnereket is megkeresni 
kedvezményes szálláskínálat 
kialakításával.

Szóba került egy Riviéra 
Olimpia megrendezése is. Az 
elképzelés szerint évről-év-
re más település lenne a ren-
dezvény házigazdája. Játékos 
vetélkedő keretében mérkőz-
nének meg a falvak csapatai, 
vándorkupa, és értékes nyere-

mények kiosztásával. Az ese-
mény nézőként is remek szó-
rakozást nyújthatna a helyiek 
és a vendégek számára.

 - A szüreti felvonulás, - 
mely jelenleg Paloznakot és 
Alsóörsöt érinti – kiterjeszt-
hetnénk. Mivel nagyjából egy 

hétvégére tervezi minden te-
lepülés a szüreti programjait, 
így megoszlanak a látogatók. 
Az elképzelésünk az lenne, 
hogy minden község a maga 
bázisán egybegyűjtené a helyi 
lakosokat, vendégeket, majd 
közösen lovas kocsin, trak-
toron, szekéren érkeznének 
Alsóörsre, ahol kis műsoruk-
kal szórakoztatnák egymást. 
A program folytatásként a 
szüreti bálok már újra a sa-
ját településeiken kerülhetnek 
megrendezésre – fogalmazott 
Zakar Zelinda. A résztvevők 
fontosnak tartják azt is, hogy 
a községek egymás rendezvé-
nyeit propagálják, ne egymás 
ellen, hanem egymásért, egy-
más mellett dolgozzanak. 

Szendi Péter

Egységben az erő, öt település összefogása

Lovasi Esték 2017

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület meghívására az 
információs irodába várták Alsóörs, Csopak, Felsőörs, 
Lovas és Paloznak rendezvényszervezőit. Nem titkoltan 
azzal a szándékkal, hogy a települések programjai ne 
ütközzenek egymással és nagyobb propagandát kapja-
nak. 

Zakar Zelinda

2017. január 25. (szer-
da) 18.00 óra: GEORG 
SPÖTTLE biztonságpolitikai 
szakértő előadása - MIGRÁ-
CIÓ, TÁRSADALMI VÁL-
TOZÁSOK, BŰNÖZÉS.
Az előadás során szó lesz 
az elmúlt évtizedek be-
vándorlásával együtt járó 
problémákról. Párhuzamos 
társadalmak, a be nem il-
leszkedés, és az alacsony 
iskolázás okozta gondok 
a fiatal külföldieknél. Az 
előadó említést tesz a bűn-
szervezetekről, akik ki-
használják a gyökerüket 
vesztett, helyüket nem talá-
ló fiatal fiúkat és férfiakat. 
Végül hallhatunk az elmúlt 
két év migrációs hullámá-
ról és a terrorizmusról is.  

2017. február 8. (szerda) 
18.00 óra: MÜLLER PÉTER 
József Attila-díjas író előadá-
sa – A LÉLEK HALHATAT-
LAN. 
Ez az előadás a lélek halha-
tatlanságáról szól, és a kiváló 

előadó mindazon művész-
társairól, példaképeiről, akik 
felismerték a szellemvilággal 
való összeköttetés jelentősé-
gét. „Onnan jöttünk és oda 
megyünk. Szellemhazánk-
kal akkor is kapcsolatban ál-
lunk, ha ez egyáltalán nem 
tudatosul bennünk. Összeköt 
minket az Aranyfonál.” A 
népszerű író szerint nincs ha-
lál, átutazók vagyunk ezen a 
válságban lévő földi világon. 
Lelke mélyén mindenki tudja, 
hogy halhatatlan, csak rá kell 
ébrednie. Az előadás során a 
témába vágó film vetítésére is 
sor kerül.

2017. február 15. (szerda) 
18.00 óra: KOVÁCS AND-
RÁS természetfotós előadása 
- VAD VILÁGOM - avagy egy 
természetfotós mindennapjai. 
Az előadásban bepillantha-
tunk a vadon élő állatok meg-
figyelésének és fotózásának 
rejtelmeibe, kihívásaiba, saját 
készítésű fényképekkel il-
lusztrálva. Az előadó említést 

tesz néhány érdekesebb törté-
netről, mesél néhány fotó ke-
letkezésének körülményeiről 
és természetesen bemutatja az 
általa legjobbnak ítélt képeit. 

2017. február 22. (szerda) 
18.00 óra: DR. TIHANYI 
LÁSZLÓ belgyógyász, kar-
diológus előadása – REND-
HAGYÓ BESZÉLGETÉS A 
BORRÓL. 
Heltai Gáspár 1552-ben 
az alábbiakat írta a borról. 
„A könnyező és pecsenyés 
szemek,a büdös leheletek és 
fekete fogak, a fájó és nem 
emésztő gyomor, a reszkető 
kezek, a vízkórság, köszvény 
minden testében, a kólika és 
bélnek poklossága az olajjal 
származó túrós lábak. Min-
den betegségek a fölötte való 
életből és italból származ-
nak.” A közönséget bevonva 
együtt gondolkodunk és be-
szélgetünk és a végén lehet, 
hogy meglepő következtetés-
re jutunk.

2017. március 8. (szerda) 
18.00 óra: SCHIRILLA 
GYÖRGY jógaoktató, a 
„nemzet rozmárja” előadása 
– AZ EGÉSZSÉG MEGTA-
NULHATÓ ÉS VISSZASZE-
REZHETŐ. 
Jóga, pozitív gondolatok, ter-
mészetes egészség. A határait 
minden évben újabb kihívá-
sokkal feszegető, a jeges Du-
nát átúszó sportoló, prezentál-
ja a hallgatóságnak, hogy sose 
késő tenni az egészségükért. 

Az előadások a faluház nagy-
termében lesznek (Lovas, Fő 
utca 8.) A belépés díjtalan, de 
a rendezvényre köszönettel 
fogadunk támogatásokat. 
 
Szervező: Lovas Község Ön-
kormányzata. 
 
Kapcsolattartó: Szendi Pé-
ter 30-530-3466, 87-575-083. 
E-mail: szendipeti@gmail.
com. A műsorváltozás jogát 
fenntartjuk!
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Az év végi ünnepi időszak biztonságáért

Luca búzavetés és Mikulás várás

Az adventi időszakban dön-
tően hétvégén ismét benépe-
sülnek a települések utcái, na-
gyobb tömegre lehet számítani 
a kirakodóvásárok, bevásárló-
központok, piacok, valamint a 
pályaudvarok környékén.
Az év végi ünnepi időszak-
hoz köthető vásárlási forgatag 
kiváló alkalmat kínál a bűnö-
zőknek, hogy egy pillanat alatt 
megzavarják az ünnepvárás 
meghitt, és várakozással teli 
pillanatait. A Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság ezen idő-
szakban is a társhatóságokkal 
együttműködésben, biztosítja 
az Ön nyugalmát és biztonsá-
gát. Kérem, munkánkat segít-
se az alábbi hasznos tanácsok 
betartásával:
Vásárlás közben kézi táskán-
kat, pénztárcánkat, mobiltele-

fonunkat soha ne tegyük a be-
vásárlókosárba vagy bevásárló 
kocsiba, pláne nadrágunk hát-
só zsebébe!
Lehetőség szerint tervezzük 
vásárlásunkat, csak annyi kész-
pénzt vigyünk magunkkal, 
amennyire az adott vásárlásnál 
várhatóan szükségünk lesz!
Parkoló autónkban soha ne 
hagyjunk jól látható helyen 
„csábító” értékeket!
A már megvásárolt tárgyakat 
soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül!
Parkolást követően járművén 
aktivizálja annak vagyonvé-
delmi rendszerét (kormány-
bilincs, sebességváltó zár, ri-
asztó, indításgátló), a gépkocsi 
zárt állapotáról mindig győ-
ződjük meg, mielőtt vásárolni 
indulunk. 

A már megvásárolt értékek 
járműbe való bepakolása so-
rán is figyeljünk értékeinkre, 
valamint amíg a bevásárlóko-
csit visszatolja a helyére, addig 
se hagyja nyitva járművét! 
Nagy tömeget vonzó közterü-
leti ünnepi vásárokon, zsúfolt 
helyeken személyes értékein-
ket mindig a kabátunk belső 
zsebében tároljuk, továbbá ké-
zitáskánk mindig zárt állapot-
ban legyen.
Amennyiben online kíván-
juk beszerezni a kiszemelt 
ajándékot, lehetőség szerint 
olyan webáruházban vásárol-
junk, ahol a tranzakció banki 
oldalon keresztül zajlik, így 
kártyaadatai biztonságos kap-
csolaton keresztül jutnak el a 
pénzintézet központjába!
Az internetes vásárlási oldala-

kon az olyan hirdetés, ahol a 
kérdéses terméket piaci árnál 
lényegesen olcsóbban kínál-
ják, mindig gyanús kell, hogy 
legyen!
Magánszemélytől történő vá-
sárlás esetén semmikor ne 
utaljuk a vételárat, vagy annak 
egy részét előre, inkább éljünk 
a személyes átvétel vagy az 
utánvétel lehetőségével.
 
A hasznos tanácsokon túl a 
Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság, az illetékességi terüle-
tén élő valamennyi állampol-
gárnak ezúton kíván Áldott, 
Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet!

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság

Sajnos a Mikulás idén sem szánkón jött 
el a gyerekekhez. Gyönyörűen sütött a 
Nap, de ettől függetlenül, több gyerkőc 
jött el az idei ünnepségre, mint tavaly. 
Legelőször a vendégeket Volford-Hull 
Zita alpolgármester asszony köszöntötte, 
egyben az önkormányzat jókívánságát is 
tolmácsolta. 
Ahogy tavaly, úgy idén is a szentki-
rályszabadjai Napraforgó Ház Családi 
Napközi előadását tekinthették meg az 
érdeklődők. A rendezvény során figye-
lembe vették az ünnepkörnek megfelelő 
lehetőségeket.  A Mikulásra való vára-
kozás, és az érkezésének játékosabbá 
tételére interaktív bábjátékkal várták a 
gyerekeket. Tekintettel a vegyes korosz-
tályi részvételre, valamint az ilyenkor 
tapasztalható gyermeki viselkedésekre, 
énekkel, mondókákkal kiegészített rövid 
mesével vezették a Mikulás érkezését. 

A Mikulás a helyi szokásoknak megfele-
lően a település valamennyi gyermekét 
várta és egyben jutalmazta ajándékcso-
maggal. Az ajándékosztást követően 
kézműves foglalkozással várták a jelen-
lévő gyermekeket, felnőtteket egyaránt. 
A tevékenységek alapja a hagyománya-
ink továbbadása, a természetes anyagok 
használata, valamint a korosztályi sajá-
tosságok fegyelembe vétele volt. Ennek 
megfelelően fenyődíszeket készítettek 
olajos magvakból, elsősorban földimo-
gyoróból, natúr színvilággal díszítve. 
Ösztönözve a gyermekeket arra, hogy a 
saját készítésű ajándék, jókívánság a leg-
értékesebb. Egyedi üdvözlőlapot is készí-
tettek, hajtogatással és a kreativitásnak is 
teret adva a változatos dekorálási formá-
val kiegészítve. 
Luca búzavetésével elevenítették fel a ha-
gyományokat, többek között a „termés 

jövendölő” búza értékét. Az elkészült 
cserepek nem csak a búza növekedését 
követően mutatósak, hanem elkészült 
formájukban is a konyha dísze lesz. A 
délután folyamán mézeskalács díszíté-
sében is jeleskedhettek a résztvevők. A 
családoknak lehetőségük volt a közös 
kikapcsolódásra, játékra, az adventi idő-
szakban a közösségi várakozás megta-
pasztalására. program a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében 
valósult meg.

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata köszöne-
tet szeretne mondani Szabó Annamári-
ának, aki - ahogy az elmúlt évek során, 
úgy idén is - ízléses, ötletes, szép Mikulás 
csomagokat készített, ezzel emelve az ün-
nep hangulatát.
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Óévbúcsúztató napok és pohárköszöntő

Közmeghallgatás Lovason
A település közbiztonsága és közlekedésbiztonsági helyzete 
volt a fő témája, a település polgármesteri hivatalában 
december 9-én 17 órakor megtartott fórumnak.
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság képviseletében Novák-
Nász Péter rendőr százados, kiemelt hivatali főelőadó 
tájékoztatta a képviselőtestületet, valamint a megjelenteket. 
A résztvevők a 2016. év vonatkozásában a bűn és baleseti 
helyzet alakulásáról, továbbá az adventi időszakkal 
kapcsolatosan bűnmegelőzési, a téli közlekedéssel 
kapcsolatosan baleset megelőzési ismeretekről kaptak 
tájékoztatást.
A százados úr beszámolójában megköszönte 
az önkormányzat és a polgárőrség konstruktív 
együttműködését, valamint a továbbiakban is kérte a 
határvadász járőrtárs képzéssel kapcsolatos rendőrségi 
toborzási tevékenységhez az önkormányzat segítségét.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Községünkben már évek 
óta hagyomány, hogy dec-
ember 23-tól január 1-jéig 
szinte minden nap van va-

lamilyen program, melyre 
nemcsak a helybeli lakoso-
kat várják. 
– Nagy örömünkre idén 
is megrendezzük a Temp-
lom téren a helybeli gye-
rekekkel a betlehemezést, 
így kívánnak szeretetteljes 

karácsonyt egymásnak a 
lovasiak és az idelátogató 
kedves vendégeink. A meleg 
pogácsát, süteményt a lovasi 

asszonyok, a forralt bort és 
a forró teát a település boros 
gazdái és az önkormányzat 
kínálja jó szívvel. A műsor-
ban szereplő fiatalok felké-
szítését Márffyné Eredics 
Eszter végezte – kezdte a 
programsorozat ismerteté-

sét Ferenczy Gáborné pol-
gármester. 
A Betlehemes műsor decem-
ber 23-án 17 órakor kezdő-

dik. Karácsony és szilveszter 
között pedig a község pin-
céi tartanak nyitva. Ízletes 
ételekkel és finom borokkal 
várják a vendégeket. 
Újév első napján kerül sor 
a már hagyományosnak 
tekinthető forraltbor-főző-

versenyre a Templom téren 
14 órától, melyet az önkor-
mányzaton kívül a Csopak 
Környéki Borút Egyesület 

szervez. Lesz népi kikiáltó 
is Titz Tibor személyében, 
majd 16 órától újévi pohár-
köszöntő a faluház nagyter-
mében. A programsorozatot 
részletesen a község webol-
dalán tekinthetik meg.

Szendi Péter

Ferenczy Gáborné polgármester Betlehemes próba

Novák-Nász Péter rendőr százados a közmeghallgatáson
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Szükség van a lelki erősségre, mely megtanítja
a keresztény embereket ismét felnézni az égre

Préposti kitüntetést kapott vitéz Ajtós József László esperes, plébános

Rendelkezés
az adó 1+1 %-áról

 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövede-
lemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egy-
háznak, 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 

MEGHÍVÓ

A Lovas Jövőjéért Egyesület 2017. január 21-én 
16 órától jótékonysági bormustrát szervez a Fa-
luház nagytermében, ahol szeretné bemutatni a 
lovasi borászok finom nedűit. A borok mellé az 
egyesület tagjai borkorcsolyákat készítenek. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

További információ:
Horváth Ferenc, elnök, 06 20 417 4544.

Október 18-án volt 25 éve, hogy Pa-
loznakra került plébánosnak. A több 
mint negyven éves papi szolgála-
ta után augusztusban a felsőörsi 
templomban préposti kinevezést 
kapott vitéz Ajtós József László es-
peres, plébános.
Kispesten született, nemrég ünnepelte 69. 
születésnapját. Balatonlellén járt általá-
nos iskolába, a középiskolai tanulmányait 
Szegeden, a Vasútforgalmi és Kereske-
delmi Technikumban végezte. Két évig 
katonai szolgálatot teljesített Nagyatádon 
a büntető ezredben, mint teológus-papnö-
vendék. A Győri Hittudományi Egyetem 
elvégzése után, 1974. július 7-én szen-
telték pappá Balatonlellén. Káplánként 
szolgált Kéthelyen, Marcaliban, Nagy-
kanizsán majd Siófokon. Plébános lett 
Balatonbozsokon, majd Kéthelyen. 1991-
ben Svédországba ment hivatalos útra, 
hogy ott a Svédországi Magyar Katolikus 
Missziót vezesse. 1992-ben kénytelen 
volt megválni Svédországtól egészségi 
okok miatt. 1992. október 18-tól Paloznak 
plébánosa. 
-Amikor megláttam Paloznakot, egyből 
beleszerettem, de ugyanakkor féltem is, 
hiszen az elődömet, áldott emlékű Cson-
tos Gyula tiszteletbeli kanonokot a plé-
bánián gyilkolták meg. A mai világban 

egyre inkább szükségünk van a lelki 
erősségre, mely megtanítja a keresztény 
embereket ismét felnézni az égre, mert 
mostanában az embereket lehúzza a sok 
gond és a probléma. A derűs optimizmust 
és mosolyt kellene visszaállítani, vissza-
varázsolni az emberi szívekbe, lelkekbe 
– vallja vitéz Ajtós József László prépost, 
esperes, plébános. 
Lelkipásztori munkáját 1997-ben esperesi 
cím adományozásával ismerte el a Vesz-
prém Főegyházmegye Érseke. 1998-tól 
a vitéz Habsburg József Árpád főherceg, 
magyar királyi herceg, Főkapitány által 
vezetett Vitézi Rend tagja, Főkapitány 
Helyettes, Főszéktartó. 1999. október 26-
án pedig a Balatonvin Borlovagrend tagja, 
majd elnökségi tag, Borrendi Prépost lett. 
A zúgó harang hívó szavára zsúfolásig 
töltötték meg az áhítatos lelkű hívek a 
felsőörsi prépostsági templomot idén au-
gusztus 21-én, ahol tanúi lehettek dr. Ad-
riányi Gábor professzor, emeritus Szent 
Mária Magdolnáról nevezett felsőörsi 
prépost és vitéz Ajtós József László espe-
res, plébános Boldogságos Szűz Máriáról 
nevezett rátóti prépost beiktatásának. – A 
több mint 40 évi papi szolgálatom elisme-
réseként dr. Márfi Gyula érsek préposti 
címet adományozott. Meglepett mindez, 
hiszen nem számítottam rá. Előtte na-
pokban hívott telefonon, hogy menjek fel 

az Érsekséghez. Ekkor mondta el nekem, 
hogy kettős préposti avatás lesz, mert 
engem kinevezett rátóti prépostnak. Nem 
tagadom kábult állapotba kerültem az 
örömtől, boldogság töltötte el a szívemet. 
Jelenleg négy településen Csopakon, Pa-
loznakon, Lovason és Felsőörsön látja el 
papi teendőit. Sok terve van még a jövőt 
illetően, reméli, hogy mindezt megtudja 
valósítani. Széleskörű kulturális isme-
reteit a helyi hívek szolgálata mellett a 
nyári idegenforgalmi szezonban a turis-
ták pasztorálásban is kamatoztatja. Nap-
jainkban plébánosi teendői mellett többek 
között a prépostság alapítóiként ismert 
Örsi, későbbi nevükön a Batthyány család 
tiszteletére létrehozott zarándokút kiépí-
tésén és működtetésén munkálkodik. 

Szendi Péter
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A Lovas Jövőjéért Egyesület 2016-ban

Jól érezték magukat az idősek

A helyi önkormányzat 
meghitt, szép estére invi-
tálta a 62 éven felüli lako-
sokat és párjukat. A lovasi 
gyerekeken kívül Hatás 
Andrea és Zayzon Csaba 
színművészek is felléptek a 
faluház nagytermében.

Legelőször Ferenczy Gá-
borné polgármester asz-
szony köszöntötte a meghí-
vottakat. Örömét fejezte ki, 
hogy sokan eljöttek, egy-
ben köszönetet mondott a 
község idősebb polgárai-

nak, akiknek segítségére 
idén is számíthatott a falu 
és az önkormányzat. 
A polgármester asszony kö-
szöntője után Hatás Andrea 
és Zayzon Csaba színmű-
vészek léptek fel. Megható 
volt József Attila: Áldalak 
búval, vigalommal megze-
nésített verse, mely könnye-
ket csalt az idősek szemébe. 
A közelgő ünnepekre való 
tekintettel pedig meghall-
gathatták Kis-Mezei Kata-
lin: Hajszolt angyal című 
versét. De egy ismeretlen 

szerző Időskori intelem so-
rai is elhangzottak. A ver-
seken kívül operett sláge-
reket és táncdalénekeket is 
hallhattak az ünnepeltek. A 
program a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer kere-
tében valósult meg.
Mint minden évben, idén is 
felléptek a lovasi gyerekek, 
akik verseket szavaltak és 
énekeltek. Boa Attila, Fehér 
Marcell, Kósa Barnabás és 
Kránitz Róbert többször is 
tapsra ragadtatták az idő-
seket. A műsor után Gerbel 

Ferencné, Magdi néni ízle-
tes vacsoráját tálalták fel, 
majd jött a torta és az aján-
dék, egy szép, ízléses 2017-
es naptár Lovasról készült 
fotókkal. A vacsora után 
Nádasi Elemér tangóhar-
monikázott, többen dalol-
tak és táncra is perdültek. 
Közben meghitt, baráti 
beszélgetések zajlottak. A 
vendégek azzal búcsúztak 
el egymástól, hogy „jövőre, 
veletek, ugyanitt”. 

Szendi Péter

Egyesületünk 2016-ban is aktív szerepet 
vállalt a közösségi programok szervezésé-
ben, segítésében, létrehozásában. Idén is 
megrendeztük az immár hagyományosnak 
számító gyerekfarsangot, a húsvéti játszó-
házat, májusi kemencés partit, a mindenki 
piknikjét, és a töklámpás faragást. Ezen 
kívül tagjaink és önkénteseink nagymér-
tékben hozzájárultak az önkormányzat ál-
tal szervezett Lovasi Napok, a mikulás és 
karácsonyi ünnepségek sikeréhez is.

Eddigi programjainkon, - melyeket 
Egyesületünk a falu egész lakosságának 
szervezett - jelentős óraszámban végez-
tünk közérdekű önkéntes tevéke-
nységet: rendezvények megszervezése, 

lebonyolítása, programfelügyelet, in-
formációnyújtás, teremdíszítés, honlap 
frissítés.

2017-ban is szeretnénk tevékenyen 
részt venni a falu közösségi életében. Nyi-
tottak vagyunk az építő kritikákra, ötle-
tekre, javaslatokra, hogy mivel tehetnénk 
településünket még vonzóbbá mind az itt 
élőknek, mind az idelátogatóknak.

Stabilnak mondható a gazdasági hely-
zetünk, van tartalékunk és tulajdonunk 
is (sörasztalok és -padok, sportszerek, 
pólók). Szeretnénk köszönetet mondani 
legtevékenyebb tagjainknak és önkénte-
seinknek munkájukért, önzetlenségükért, 
kreativitásukért, lelkesedésükért. 

Külön köszönetemet szeretném kife-
jezni azoknak, akik felajánlották adójuk 
1%-át. Kérünk Mindenkit, továbbra is 
támogassa egyesületünket adója 1%-ával, 
hiszen mi ezt a pénzt visszaforgatjuk, 
hogy kis községünk minden lakója jól 
érezze itt magát. Adószámunk: 19384878-
1-19, bankszámlaszámunk: K & H Bank 
10401220-50515753-55781009. 

KÖSZÖNJÜK!

Honlapunkon tájékozódhatnak egyesü-
letünk és programjaink felől: www.lovas-
je.info.

Horváth Ferenc
elnök

Boa Attila Fehér Marcell Kósa Barnabás Kránitz Róbert
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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. 

2016. DECEMBER 30. (péntek) 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. 

DECEMBER 27-30. 14 ÓRA CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE 
Minden nap nyitva! Előzetes megbeszélés alapján: Paraszttál, zsíros kenyér, 
borkóstoló, borbemutató.  
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra.  
Nyitva tartás: december 27-30. Telefon: 30/987-4414. 

2017. JANUÁR 1. (vasárnap) 14 ÓRA -  FORRALTBOR-FŐZŐ verseny népi kikiáltóval. 
Helyszín: Lovas, Templom tér. Jelentkezés, információ: Kovács Emese 30-385-9801. Újévköszöntő várhatóan  
16 órától. Utána: újborkóstolás. Helyszín, Lovas, Faluház, Fő u. 8. 

Hasznos információk: 
Lovas kocsikázás a pincékhez! Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás. Információ, előzetes bejelentkezés: Kis Áron: 
20/777-4121. Támogatók, szervezők: Lovas Község Önkormányzata és civil szervezetei, Csopak Környéki Borút 
Egyesület. 
A Lovasi Óév Búcsúztató Napok összeállítását és a programban résztvevőket Szendi Péter művelődésszervező 
koordinálta. Telefon: 87/575-083, 30-530-3466, email: konyvtar@lovas.hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Mindenkit szeretettel várunk!  Lovas Község Önkormányzata 

2016. DECEMBER 23. (péntek) 17 ÓRA 
Lovasi Betlehemes lovasi fiatalokkal. Helyszín: Lovas, Templom tér. 
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.  

2016. DECEMBER 27. (kedd) 14 ÓRA SAROK BOROZÓ 20 FŐ  
Előzetes bejelentkezés alapján! Vadpörkölt dödöllével.   
Információ: Lovas, Csárda utca 1. Bejelentkezés: 70/379-3703. 

2016. DECEMBER 29. (csütörtök) 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. 

 
Óévbúcsúztató és Újévköszöntő Napok Lovason 

 

2016. december 23. – 2017. január 1. 


