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A testületi ülésről
jelentjük...

Tök jó délután volt
Lovason

A Helyi Választási Bizottság 
Lovas Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének októ-
ber 22-én megtartott alakuló 
ülésének jegyzőkönyve alap-
ján megállapította, hogy Ta-
kács Ferenc képviselő elhalá-
lozása miatt megüresedett ön-
kormányzati képviselői man-
dátumot Lovas Község egyéni 
képviselői listáján a következő 
legtöbb szavazatot (76) elért 
jelölt Spirk László részére adta 
ki. A legutóbbi testületi ülésen 
pedig az eskütételre is sor ke-
rült. 

Megtörtént az Alsóörs Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának a módo-
sítása. A közös hivatal alapító 
okirata ugyanis nem tartal-
mazta az Országos és helyi 

népszavazással kapcsolatos 
feladatok kormányzati funkci-
ót. Az október 2-i népszavazás 
- a nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő köte-
lező betelepítéséről - kapcsán 
szükséges annak a könyvelés-
ben történő használata.

Megállapodás történt a szo-
ciális étkeztetés biztosításáról. 
Mivel Lovas Községben köz-
étkeztetést biztosító szolgál-
tató nem üzemel, ezért Lovas 
Község képviselő-testületének 
megállapodást kell kötnie Al-
sóörs Közös Önkormányzati 
Hivatallal, mint fenntartóval, 
hogy az alsóörsi óvoda kony-
hájának működési területét 
Lovas Községre is terjessze ki.

Szendi Péter

A Halloween ősi kelta hagyomá-
nyokból kialakult ünnep, amit első-
sorban az angolszász országokban 
tartanak október 31. éjszakáján, bár 
mára már az egész világon elterjedt. 
Legismertebb jelképe a faragott 
töklámpás, amely eredetileg kettős 
célt szolgált. Egyrészt távol tartotta 
a gonosz szellemeket, másrészt pe-
dig így világítottak a halottak szel-
lemeinek. 

A hagyományos rendezvényre 
nemcsak Lovasról érkeztek csa-
ládok, hanem Balatonalmádiból, 
Szentkirályszabadjáról és a szom-
szédos faluból Paloznakról is. A 
gyerekek hamar birtokukba vették a 
nagy dísztököket. A szervezők gon-
doskodtak késről, kanálról, filcről, 
hogy minél szebb faragott töklám-
pások készüljenek. 

Érett tököt kerestek, nemcsak a 
gyerekek, hanem az apukák és az 
anyukák is, mert azt könnyebb volt 
kivájni. Az erős, jól csatolt törzs az 
egészség jele, fontos volt, hogy szi-
lárdan álljon az asztalon, megaka-

dályozandó, hogy a halloween tök 
felboruljon. 

Legelőször a tök tetejét vízszin-
tesen levágták, de voltak olyanok 
is, akik különböző formát is vittek 
ebbe. Majd megtörtént az arc fel-
rajzolása. Ezután a tök közepében 
található magokat egy kanál segít-
ségével kikaparták, majd egy rövid 
pengéjű késsel kifaragták az arcot. 
Többen rémísztő tököket faragtak, 
de voltak olyanok is, akiknek a 
töklámpása mosolygott. Ezután be-
letették a mécsest, rá a tetőt, este pe-
dig több családi házban és a faluház 
udvarán töklámpások világítottak, 
jelezvén, hogy a gonosz szelleme-
ket távol tartják. 

Horváth Ferenc az egyesület 
elnöke örömmel újságolta, hogy 
évről-évre egyre több család vesz 
részt a rendezvényen. A szervezők 
gondoskodtak sós és édes sütemé-
nyekről, miközben a kemencében 
sült a tök és az alma. 

Szendi Péter

Ötödik alkalommal rendezte meg a Lovas Jövőjéért 
Egyesület a faluház udvarán a gyerekek körében oly 
népszerű tökfaragást.

MEGHÍVÓ
Kedves Gyerekek,
Szülők, Nagyszülők!
Lovas Község Önkormányzatá-
nak szervezésében szeretettel 
hívunk és várunk a
2016. évi Mikulás rendezvény-
re!

Időpont:
2016. december 10. (szombat) 15.00 óra.

Helyszín: faluház nagyterme.

Ha kíváncsiak vagytok a Mikulásra, akkor gyertek el! 
Mindenkit szeretettel várunk!

A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)

keretében valósul meg.

A mai világban nagyon ritka az az önzetlen segítség, amelyet Varga 
János nyújt a településért. János, ha teheti igyekszik minden egyes 
lovasi rendezvényről színvonalas kisfilmet készíteni, melyeket Önök is 
megtekinthetnek a község weboldalán a: www.lovas.hu/videok oldalon.
Szeretném megköszönni áldozatos munkáját, bízva abban, hogy még sok 
színvonalas rendezvényünkről készít videót.

Lovas Képviselő-testülete nevében: Ferenczy Gáborné
polgármester
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Figyelemmel a betöréses lopások megelőzéséért

Lovas Polgárőrség Egyesület beszámolója

Nyaraló, üdülő, pince, présház, hétvé-
gi telek mind - mind a familiáris értéktár 
büszkeségei. Azonban nem szabad elfe-
lejtenünk, hogy „gondos gazda” módjára 
saját ingatlanunk védelméért, és megóvá-
sáért elsősorban mi tartozunk felelősség-
gel. A felelős tulajdonos azonban az őszi-
téli időszakban is figyel értékeire, ezért 
fogadjanak meg néhány hasznos tanácsot 
a sikeres, és eredményes vagyonvédelem 
gyakorlati megvalósulása érdekében:

Kiemelten fontos hétvégi házunk, 
nyaralónk rendszeres, visszatérő ellen-
őrzése. Bármilyen épület esetén a bejá-
rati ajtó megfelelő minőségű anyagból 
készüljön, lehetőség szerint több ponton 
záródó, korszerű biztonsági zárral legyen 
felszerelve. Az ablakokat célszerű meg-
felelő zárral, biztonsági ráccsal ellátni, 
továbbá hasznos lehet biztonsági fólia al-
kalmazása, amennyiben nem tartózkodik 

a házban, minden esetben be kell zárni a 
nyílászárókat.

Életvitelszerűen nem lakott ingatlan-
ban, illetve ahhoz tartozó melléképület-
ben soha ne tartson nagyobb mennyiségű 
készpénzt, ékszert, jelentős értéket kép-
viselő műtárgyat, híradástechnikai, ház-
tartási eszközt, kisgépet.

A védendő vagyoni érték függvényében 
kiegészítő elektronikai védelmi rendszer/
ek (hang- és fényjelző készülékek, táv-
felügyelet) alkalmazása indokolt, mivel 
ezen eszközök biztosan jelzik a külvilág 
számára az illetéktelen behatolást.

Garázs, gazdasági épület, melléképület 
esetén is alkalmazzon hatékony, működő 
mechanikai vagyonvédelmi eszközt (zár, 
lakat) a minimálisan elvárható vagyon-
biztonság érdekében. Amennyiben nap-
közben otthonában tartózkodik, akkor 
is mindig zárja bejárati ajtaját, mivel a 

hívatlan besurranó észrevétlenül bejuthat 
ingatlanába, mialatt Ön a szobájában té-
vézik vagy éppen pihen.

Miközben telkén ingatlana kiskertjé-
ben tesz-vesz, soha ne hagyja nyitva az 
épület nyílászáróit. Körbekerítetlen hét-
végi telken, illetve alacsony, könnyen le-
taposható drót vagy természetes sövény-
nyel „védett” területen ne hagyjon szem 
előtt könnyen eltulajdonítható értékeket.

Amennyiben a fenti gondolatok az Ön 
mindennapi viselkedésének részét képe-
zik, és saját értékei mellett megelőzési 
szemlélettel képes másokéra is figyelni, 
már Ön is hozzájárult a betöréses lopások 
megelőzéséhez, visszaszorításához.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Az alaprendeltetésünknek 
megfelelően a 2016. évben is 
sikerült a falu rendezvényeinek 
a zavartalanságát biztosítani, 
hozzájárulni a bűnesetek szá-
mának a mérsékléséhez.  Az 
önkormányzat a 2016. évre is 
30 ezer forintot biztosított szer-
vezetünknek.  Valószínű ezt az 
összeget fogjuk hozzátenni a 
könyvelési költségekhez az idei 
évben is. Az egyéb pályázati 
lehetőségeket kihasználva 95 
és 100 ezer forinthoz jutottunk. 
Vásároltunk lábbeliket, SD 
kártyát, befizettük a biztosítást, 
vettünk egy drónt, mely haszná-
latától a hatékonyság növekedé-
sét várjuk. Jelenleg beüzemelés 
alatt áll, gyűjtjük a tapasztalatot 
a célszerű használatához.

Sajnos az adó 1 %-a az idei 
évben is alacsony volt. Támo-
gatóink létszáma és a támogatás 
összege az elmúlt évihez hason-

ló, tehát akik ismernek bennün-
ket, ott a bizalmat megőriztük. 
Bár meg kell jegyezni egy újabb 
tendenciát, sokan úgy vélik, a 
nehezedő anyagi körülmények 
között nem fizetnek támogatást, 
mondván „ti úgy is erre jártok, 
majd szóltok, ha esetleg baj 
van”. 

Felettes szervezetünk által 
rendezett mindenfajta tovább-
képzésen és megmozduláson 
igyekeztünk részt venni. Már 
szokásosnak mondható, hogy 
rendeztünk egy egészségügyi 
elsősegély előadást, ismétlő jel-
leggel az idén is. 

A rendőrséggel a kapcsola-
tunk jó, együttműködünk a kör-
zeti megbízottal, a hozzáállása 
kimondottan kedvező a közös 
munkához. A régió polgárőrsé-
geivel a kapcsolatunk szintén jó, 
bár a szervezettség a térségben 
sokkal kisebb, mint az a Bala-

tonalmádi térségben volt. 
Polgárőreink munkájukat fe-

lelősségteljesen végzik. A mun-
kamegosztás alapját továbbra 
is a terület felosztásos módszer 
képezi. A külterületeken élő tag-
jaink segítségével szinte állandó 
a felügyelet a külső területeken 
is. Ma is 15 fő a tagságunk, aki 
rendelkezik az új típusú igazol-
vánnyal, de vannak tagjaink, 
akik az igazolványt nem csi-
náltatták meg, de továbbra is 
segítik a munkánkat. Új tagok 
felvétele elől nem zárkózunk el, 
hiszen munka van bőven. 

Természeti kár esetén átla-
gosan 8-10 fő mozgósítható az 
igénybevételi időszak és a hely-
zet függvényében. Működésünk 
a ránk vonatkozó törvényeknek 
megfelelően történik. Biztosí-
tással rendelkezünk, hivatalos 
könyvelő végzi könyvelésünket. 
A Megyei Szövetségtől a bizto-

sítás és a könyvelés területén vá-
rok segítséget ebben az évben is, 
tekintettel arra, hogy összefogva 
alacsonyabb árakat tudnánk el-
érni. A biztosítás a továbbiakban 
megoldódott, a Megyei Szövet-
ség a teljes megyét egyben biz-
tosítja. 

A különböző jellegű szolgá-
latokban eltöltött idő a múlt évi-
hez hasonlóan alakul, bár annál 
kicsivel több, mivel a rendőrök 
sokat voltak egyéb szolgálati 
elfoglaltságon távol a telepü-
lésünktől, így a biztonságunk 
érdekében többet voltunk kint.  
Rendőrséggel közösen 43 órát, 
önállóan 2960 órát töltöttünk a 
köz érdekében. Szeretnénk to-
vábbra is megvalósítani az ön-
kormányzattal közösen a falu 
belépőpontjainak kamerázását.

 
Szűcs József 

elnök
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A hősökre és a mártírokra emlékeztünk

FELHÍVÁS
A Lovasi Római Katolikus Egyházközség gyűjtést szervez a Karitász céljaira. A Karitász elsősorban tartós élelmi-
szert, tisztító- és tisztálkodási szereket, játékokat, édességet vár adományként. Nagyon szívesen fogad könyveket 
és ruhákat. 
Arra kérjük az adományozókat, hogy olyan ruhákat, könyveket hozzanak, amelyeket maguk és gyermekük is 
szívesen fogadna. Lovason a felajánlásokat november 27-től (vasárnap) december 18-ig (vasárnap) várjuk. Ado-
mányokat szentmise előtt és után a templomban lehet leadni. 
Adományaikat előre is köszönjük! „Minél többet adsz, annál több jó dolog történik veled.”
 Kovács Károly Marcell

Tisztelt Polgármester Asszony, Alpolgármester Asszony, Kép-
viselő Urak, Tisztelt Elnök Úr, Nagytiszteletű Úr, Kedves Emlé-
kezők, Tisztelt Ünneplő Közönség!

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulóján 
szeretettel köszöntöm Önöket és Gyermekeinket. Nagy megtisz-
teltetés számomra, hogy Lovason mondhatom el gondolataimat 
e jeles alkalomkor. Köszönöm szépen Polgármester Asszony fel-
kérését!

Az Államalapítás, a márciusi forradalom és 1956. október 23. 
a magyarság sorsának alakulásában legjelentősebb történések, 
s méltó megemlékezései nemzeti ünnepeink. A hat évtizeddel 
ezelőtti események kivételes-
nek számítanak ezek közül, 
hisz sokan köztünk vannak, 
akik részesei voltak, átélték 
gyermekként vagy felnőttként 
a nem is oly régen zajlott, de 
történelmi jelentőségű, szív-
szorító, felemelő pillanato-
kat, amelyeket sokáig titkolni 
kellett, de ma már szabadon, 
nyíltan felidézhetjük azokat. 

1956. októberében ismét 
megtanulta a világ nevünket, 
csodálta hős nemzeti felke-
lésünket, amikor a magyar 
nép a zsarnokságnak megálljt 
parancsolt, nemet mondott, 
s akkor úgy döntött, hogy va-
lóságosan és végérvénnyel 
kezünkbe vehetjük sorsunk 
irányítását, élhetünk joggal várt, jogos szabadságunkkal. 

Hatvan évvel utána most büszkén emlékezünk dicsőségünkre, 
hőseinkre, mártírjainkra. A forradalom hirtelen fellángolással, 
szinte elemi erővel csapott fel, s egy-két nap alatt a társadalom 
minden rétegét magával ragadó szabadságmozgalommá szélese-
dett. Az emberek lelkesen, spontán, puszta kézzel vonultak az ut-
cára, a fiatalok egymásba karolva skandálták a híres jelszavakat, 
érezték, hogy 1848 örök alakjai között van helyük, a szabadság-
harc eszményeiből kell erőt, bizonyságot, bátorságot merítenünk. 

Az ünnep fénye rávetül legszűkebb pátriánkra is. Higgadt böl-
csességgel, de izgatottan, dobogó szívvel élte meg a környék ezt 
az időszakot, lázasan figyelve a budapestiek magyar tájainkhoz 
küldött üzenetét. Azonban a felejthetetlen, szépséges, egyléleg-

zetű szent napok november 4-én véget értek, a páncélvértezett 
ármádia vérbe tiporta az álmokat, legszebb nemzeti ideánkat. 

Hosszú, kegyetlen, életeket követelő megtorlás évtizedeit kellett 
megérnie hazánknak. Az én korosztályom még sikeresen levert 
ellenforradalomról tanult, ahol a sortűzparancsot kiadó hősnek, 
az ártatlan áldozat pedig bűnösnek lett kikiáltva. Albert Camus 
francia író szólt talán először a világ döbbent csodálkozásában 
és hallgatásában mellettünk, magyarok mellett: „Magyarország 
többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a 
világon” írta 1958-ban. 

Bár a történelem során forradalmaink elbuktak, a magyarság 
szabadságszerető népként mindig bizonyított, mert az emberi 

élet a szabadságban gyöke-
rezik, az ország szabadsága 
pedig az egyén erre irányuló 
vágyában. 1956 mártírjainak 
köszönhetjük a kilencvenes 
évek fordulóján bekövetkezett 
rendszerváltás békés és hatá-
rozott végbemenetelét. Nagy 
Imre újratemetésének várva 
várt pillanata 1989 nyarán, 
az erkölcsi elégtételt jelen-
tette. Ekkor hallottuk először 
nyilvánosan, bátran kimon-
dani: szabad országot, szabad 
választásokat akarunk, fiatal 
demokráciánk története ezen 
a napon kezdődött.

1956 öröksége az a törek-
vés, hogy az országot vissza-
térítse évszázados fejlődési 

pályájára, amelyen az államalapítás óta halad, célja Európa 
jóléttel bíró nemzeti sorába tartozni, s üzenete, hogy a haza füg-
getlensége, kivívott demokráciánk legféltettebb kincsünk, s ezért 
semmilyen áldozat nem hiábavaló. Bennünk élő hazafiúi érzés 
és kérdés: mire tanít, mire kötelez bennünket kivételes nemzeti 
ünnepünk? Arany Jánossal szólván: „Nem elég csak emlegetni, 
tudni is kell, jól szeretni, tudni bölcsen a hazát”!

Ezen gondolatokkal kívánok felemelő, büszke, szép ünnepet 
kedves Mindnyájuknak! Köszönöm, hogy meghallgattak!

Hebling Zsolt
polgármester

Alsóörs Község Önkormányzata
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Ismét itt
az influenzaszezon

Október 23-ra
emlékeztünk

Igen itt a tél, itt az influ-
enzaszezon! Az influenzát 
(grippét) egy rendkívül vál-
tozékony vírus okozza, ez a 
tulajdonsága az oka a vissza-
visszatérő világjárványoknak, 
mert az „új” vírussal szemben 
az is védtelen, aki már átesett 
megbetegedésen vagy más tí-
pus ellen kapott védőoltást.

Jellemzően cseppfertőzéssel 
terjed vagy közvetlen kon-
taktussal. Jellegzetes tünetek: 
rossz közérzet, hirtelen fel-
szökő láz, ízületi-izomfájda-
lom, fejfájás, majd felső légúti 
tünetek: torokfájás, köhögés. 
Átlagos esetben ezek 6-7 nap 
alatt megszűnnek, a láz persze 
hamarabb, de főleg gyerme-
keknél, idősebbeknél súlyos, 
akár halálos szövődmények 
léphetnek fel.

Kezelése: lázcsillapítás, fo-
lyadékbevitel, pihenés. Van-
nak gyógyszerek, amik a ví-
russzaporodását gátolják, ezek 
megelőzésre is használhatók, 
sajnos mérsékelt eredménnyel 

(Relenza, Viregyt K). Aszpirin 
gyermekeknek ilyenkor nem 
adható, mert a vírussal együtt 
igen súlyos agy-és májkáro-
sodást okozhat (Reye szind-
róma).

Az immunrendszer és a lég-
úti nyálkahártya sérülése miatt 
felléphetnek bakteriális felül-
fertőződések, ezek kezelése 
már orvost igényel. A megelő-
zés egyetlen biztos lehetősége 
a védőoltás. Ennek összetéte-
lét a Világegészségügyi Szer-
vezet (WHO) ajánlása alapján 
a legnagyobb valószínűség-
gel járványt okozó törzsekkel 
szemben állítják össze. Jelen-
tős előny, hogy ha mégsem 
pont az a vírus érkezik, a meg-
betegedés akkor is lényegesen 
enyhébb tünetekkel, kevesebb 
szövődménnyel zajlik.

Ezért javasoljuk minden-
kinek a védőoltást! Jó egész-
séget, kellemes Ünnepeket 
kíván:

dr. Bardóczi Miklós
háziorvosuk

A Templom téren gyüle-
kezett az ünneplő közönség, 
hogy megemlékezzenek az 
1956-os Forradalom és Sza-
badságharc 60. évfordulójának 
a tiszteletére. A Himnusz el-
éneklése után legelőször Boa 
Attila 3. osztályos tanuló adott 
elő Márai Sándor: Mennyből 
az angyal verséből egy részle-
tet, majd Gergácz Szabolcs 4. 
osztályos tanuló Ha irgalmat 
őriz a szív címmel énekelt, 
végül Pintér Huba Csanád 2. 
osztályos tanuló Szőnyi Gyu-
la: Szekértoló című versét 
mondta el. 

Ezután Hebling Zsolt Alsó-
örs Község Önkormányzatá-

nak polgármestere tartotta meg 
ünnepi beszédét, melyet Önök 
az újság hasábjain külön elol-
vashatnak. Az ünnepi beszéd 
után Lovas és Alsóörs Község 
Önkormányzata nevében Fe-
renczy Gáborné polgármester 
asszony és Hebling Zsolt pol-
gármester koszorúzott, míg a 
Magyar Vidék Országos 56-os 
Szervezet nevében vitéz Pintér 
Kornél helyezte el az emléke-
zés koszorúját, végül a Simon 
család nevében Simon László 
hajtott főt az emléktáblánál. A 
rendezvény a Szózat éneklésé-
vel fejeződött be. 

Szendi Péter

Hamvas Béla kötetek a könyvtárban
A Hamvas Béla Alapítvány és a Hamvas Béla műveit 

megjelentető Medio Kiadó nagylelkű adományának kö-
szönhetően a Hamvas Béla életműsorozat legtöbb könyve 
novembertől a lovasi könyvtárban is elérhető. 

Hamvas Béla egy alig ismert szellemóriás - a magyar iro-
dalomnak, a magyar szellem történetének magányos céd-
rusa. Nem annyira magányos, társtalan és meg nem értett, 
mint Csontváry – de saját korában reménytelenül idegen 
lángelme. 

Az író, filozófus és szellemi tanító életét bemutató fil-
met októberben mutatták be a Toldy Moziban Budapesten. 
A film vetítése, Hamvas Béla életművének és könyveinek 
bemutatása jövő év elején van tervbe véve a Lovasi Esték 
programsorozat kezdete előtt.

Fazekas Gábor

MEGHÍVÓ
Szépkorúak köszöntése

Szeretettel várunk minden 62 éven felüli lovasi 
lakost és párját 2016. november 25-én, pénteken, 
16.00 órakor a faluház nagytermében tartandó 
ünnepségre.
Kérjük, jöjjenek el, hadd lássuk vendégül és 
köszöntsük Önöket nagy tisztelettel. 

Tervezett műsor:
16.00 órától: Zayzon Csaba és Hatás Andrea műsora *
16.30 órától: lovasi gyerekek, fiatalok műsora

Az estét finom vacsora és Nádasi Elemér harmonika 
játéka fogja még élvezetesebbé tenni.
Lovas Község Önkormányzata

* A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) keretében valósul meg.
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A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Márton napi vígasság

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több me-

gyében átvette a katasztrófavédelem. Ez 
nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik 
a kéményeket, a sormunkát változatlanul 
kéményseprő szakemberek végzik. Az 
újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú 
városok nem vállalták a feladatot, ott a ka-
tasztrófavédelem szervezésében valósul meg 
a kéményseprés. 

Mikor jön a kéményseprő? 
A lakossági sormunka nincs összefüggés-

ben a fűtési időszakkal. A kéményseprők 
ütemterv alapján érintik az egyes települések 
utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüze-
lő- és fűtőeszközök esetén kétévente, min-
den egyéb fűtőberendezés esetében évente 
történik meg. 

Mennyibe kerül a kéményseprés? 
A lakossági sormunka ingyenes. Nem 

csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, 
hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nap-
pal a sormunka előtt a postaládába dob egy 
értesítőt. Ha a a megadott időpontban nem 
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb 
időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát 
a kéményseprő a második időpontban sem 
tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonos-
nak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, 
közös időpontot, amikor elvégezhető a sor-
munka. A harmadik, közösen egyeztetett 
időpontban elvégzett munkáért már ki kell 
fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 fo-
rint), de nem készpénzben, hanem csekken, 
vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a 
katasztrófavédelem kéményseprőinek! 

Mi tartozik bele az ingyenes sor-
munkába? 

A sormunka magában foglalja a kémény 
és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, 
a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt 
befolyásoló műszaki berendezések okozta 
hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék 
paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő 
van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő műkö-
dőképességének ellenőrzését is. A sormun-
kába nem tartozó munkákért, valamint a 
két sormunka között megrendelt kéményel-
lenőrzésért fizetni kell. 

Hogyan lehet a szolgáltatást meg-
rendelni? 

Van lehetőség arra, hogy valaki kémény-
seprést rendeljen a kötelező és ingyenes 
sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elér-
hető a 1818-as telefonszámon, azon belül 

a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell vá-
lasztani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a 
többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-órá-
ig érhető el. További információkat talál a 
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
weboldalon. 

Kint járt a kéményseprő, de nem 
tisztította ki a kéményt 

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem 
indokol tisztítást, olyan viszont nem történ-
het meg, hogy a kéményseprő semmilyen 
mérést nem végez a kémény ellenőrzése 
során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, je-
lezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak 
jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad 
el. 

A lakossági kéményseprés ellátása

„Aki Márton napján libát 
nem eszik, egész évben éhe-
zik” – legalábbis a mondás 
szerint. Az biztos, hogy Lo-
vason nem éheznek majd az 
emberek, hiszen a Sarok Boro-
zó jóvoltából, - akik egyben a 
kulturális műsort is támogatták 
– finom libavacsora került az 
asztalokra. 

Ahogy az elmúlt években, 
úgy idén is az Endrődi Sándor 
Református Általános Iskola 
6. osztályos tanulói adták elő 
vidám Márton napi műsorukat. 
Míg a lányok néptáncoltak, 
addig a fiúk verseket mondtak 
vagy éppen libának öltözve 

gágogtak, ezzel is megörven-
deztetve a nagyérdeműt. 

A kulturális műsort előadó 
17 gyermeket Novákné Juhász 
Andrea készítette fel. A „szín-
darabban” az alábbi tanulók 
vettek részt, nekik és tanárnő-
jüknek az újság hasábjain is 
köszönetet szeretne mondani 
Lovas Község Önkormányza-
ta: Csordás Laura, Eidmann 
Elli, Fehér Brigitta, Fehér 
György, Iványi Réka, Kocsis 
Vivien Kitti, Komáromi Ro-
land, Kovács Gábor, Kránitz 
Róbert, Molnár Ábel, Mórocza 
Fruzsina, Mórocza Péter, Ne-
mes Viktor, Örvényesi Gergő, 

Pilis Fanni, Számadó Áron, 
Szücs Máté, Tóth Hanna.

A rendezvény az újbor áldá-
sával és szentelésével folytató-
dott. Legelőször Nagytisztele-
tű Kálmán Csaba református 
lelkész áldotta meg a bort, 

majd vitéz Ajtós József László 
prépost, plébános úr szentelte 
meg mindazt. A vendégek éj-
félig mulattak a faluház nagy-
termében, a talpalávalót a Sasi 
Duó szolgáltatta. 

Szendi Péter
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Toborzás a településeken

Malomvölgy Nyugdíjas klub 2016

Új könyvek a könyvtárban

Tisztelt Olvasóink! 

Ebben az évben is élmények-
ben gazdagodva teltek el tagsá-
gunk összejövetelei, kirándulásai.

Klubfoglalkozásainkat válto-
zatlanul kéthetenként tartottuk 
meg, ahol a tagtársaink döntő 
többsége rendszeresen részt vett. 
Öröm számunkra, hogy az év 
folyamán 4 fővel nőtt a taglétszá-
munk.

Néhány felsorolás a klubunk 
által, a közéletben való részvéte-
lünkről:

– több tagtársunk vett részt a 
Lovasi Esték előadásain, ismere-
teiket bővítve

– lakóhelyünk virágosítása so-
rán nő tagtársaink és klubveze-
tőnk aktívan közreműködtek az 
egynyári virágok kiültetésében, 
az év során a gondozásában is a 
közmunkásokkal együtt működve

– a Lovasi Napok rendezvé-
nyen az információs ponton telje-
sített szolgálatot több tagtársunk

– a Lovas Jövőjéért Egyesület 
vezetőségében és a rendezvények 
szervezésében, lebonyolításában 
is szorgoskodtunk erőnkhöz mér-
ten

– több tagtársunk szüreti mun-
káját, betakarítást is segítettük az 
ősz folyamán

Lovas Község Önkormányza-
tának segítségével, támogatásával 
autóbuszos kiránduláson vettünk 
részt. Meglátogattuk az esztergo-
mi Bazilikát, a városközpontot. 
Délután Párkányba látogattunk. 
Nagy élmény volt a helyi közép-
kori Paraszt Étteremben elköltött 
ebéd. A kirándulásunk belvárosi 
és Duna-parti sétával fejeződött 
be.

A nyár folyamán közös kirán-
duláson voltunk a balatonfüredi 

és badacsonyi borheteken is. Jú-
nius és augusztus hónapokban 
egy-egy alkalommal közös va-
csorát szerveztünk a Sarok Boro-
zóban. Novemberben az Alsóörsi 
Önkormányzat támogatásával, 
autóbuszával a Sárvári Gyógy és 
Thermál Fürdőben töltöttünk el 
egy kellemes napot.

Úgy gondoljuk, hogy ez évben 

is tartalmasan sikerült eltölteni 
összejöveteleinket, kirándulása-
inkat. Ez úton is köszönetet mon-
dunk a Lovasi Önkormányzatnak, 
az Alsóörsi Önkormányzatnak, 
valamint a Sarok Borozó tulajdo-
nosainak a klubunk részére nyúj-
tott támogatásukért.

Dienes Károly 
klubvezető

Elin Hilderbrand: Pletyka
Leslie L. Lawrence: Homokvihar I-II
Lipták Gábor: Aranyhíd
Adam Müller-Guttenbrunn: A svábok bejövetele
Mahtob Mahmoody: Nélkülem soha 
Guillaume Musso: Az angyal hív
Naomi Novik: Rengeteg
Lauren Oliver: Tünékeny lányok
Roslund-Thunberg: Hajsza
Márten Sandén: Valaki hőse
Sándor Erzsi: Anyavalya 
Iain Spragg: Cristiano Ronaldo a szurkolói könyv
Száraz Miklós György: Lovak a ködben
Székely János: A nyugati hadtest
Szele György: Egy Széchényi varázsa
Dr. Belső Nóra: Sosem késő
Dr. Csernus Imre – A férfi, srácoknak

Csíkszentmihályi Mihály-Barbara Schneider: Életre 
hangolva
John Kampfner: Gazdagok
Szigethy Gábor: Borozgató magyarok 2. (Balatonfüred-
Csopak)
Lakat T. Károly: Velünk élő futballtörténelem
Praznovszky Mihály: Madách Imre napjai a magyar iro-
dalomban
Gyerekkönyvek:
Jeli Viktória: Dönci és a varázstakaró
Sarah KilBride és Sophie Tilley: A hercegnő és a 
varázspónik
Monika Kompaniková: Mélytengeri mesék
Rutkai Bori: Pizsamátor
Saunders Karen: Suzy P. nem változik
Dr. Stefanik Krisztina: Csillagbusz
Jill Tomlinson: A pingvin, aki mindenre kíváncsi volt

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

Vasárnap: Szünnap

A balatonfüredi rendőrök 
egy nap alatt öt településen 
tájékoztattak a határvadász-
képzésről.

A Balatonfüredi Járási Hiva-
tal Munkaügyi Kirendeltségén 
megjelent álláskeresőket szó-
lította meg a helyi kapitányság 
toborzó csoportjának munka-
társa november 8-án. A jelent-
kezés feltételeiről, valamint a 
felvételi eljárásról tájékoztatta 
az érdeklődő álláskeresőket, vá-
laszolt a felmerült kérdésekre.

A balatonfüredi rendőrök to-
vábbi négy településen várták 
a határvadász szolgálat iránt 
érdeklődőket. Csopak, Lovas, 
Paloznak településeken és az 

alsóörsi Eötvös Károly Művelő-
dési Házban a megjelenteknek 
felvilágosítást adtak Készenléti 
Rendőrség Határvadász Beve-
tési Osztályainak állományába 
Járőrtárs beosztás betöltésének 
feltételeiről.

A határvadász-képzéssel 
kapcsolatban tájékoztatást kap-
hatnak a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság Humán-
igazgatási Szolgálatán, a helyi 
rendőrkapitányságokon, illetve 
a Rendőrség hivatalos honlap-
ján. 

Szekeres Kornél c.r.őrgy. 
 megelőzési kiemelt főelőadó


