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Lovas Község Önkormányzata
és a közös hivatal dolgozói nevében kívánunk
áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket

minden kedves lakosunknak
és nyaralótulajdonosnak.

Ferenczy Gáborné 
polgármester 

Lovason járt a Mikulás
A gyerekek nagy örömére 

idén is ellátogatott Lovasra 
a Mikulás. December 7-én 
délután 3 órára vidám gye-
rekzsivajtól zengett a faluház 
nagyterme. Amí�g várták, hogy 
megérkezzen a nagyszakállú, 
karácsonyi kifestők szí�nezé-
sével foglalták el magukat. 

Aztán eljött a várva várt pil-
lanat és megérkezett a Miku-
lás. Nagyon örült a szí�vélyes 
fogadtatásnak, majd sorban 
kiosztotta a csomagokat. Min-
denkinek feltett pár kérdést, 

a bátrabb gyerekek még éneb-
keltek is neki. A gyerkőcők 
megkapták az ajándékokat, 
búcsúzásképen elénekelték a 
„Hull a pelyhes fehér hó” cí�mű 
dalt. Miután a nagyszakállú 
tovább utazott, a Naprafor-
góház Gyermekudvar animá-
torai segí�tségével karácsonyi 
dí�szeket és dekorációkat kés-
szí�tettek a gyerekek, majd egy 
játékos vetélkedőbe vonták 
be őket. Fiú és a lány csapat 
küzdött meg egymással. Volt 
szaloncukor „tenisz”, kví�z, mi-

kulás nadrágban ugrálás. Na-
gyon élvezték a gyerekek ezt 
a kis vetélkedőt. Végig nagyon 
szoros volt a küzdelem a fiúk 
és a lányok között, és véget-
zetül a fiúk győzedelmeskedú-
tek. Maász Márton és Fazekas 
Gergő kapták meg a vándor 
kupát. 18 óráig tartott a ren -
dezvény. 

Köszönet illeti a Mikulást 
és szorgos segí�tőit, Simon Ró-
bertet, Szabó Annamáriát és 
az önkormányzat dolgozóit 
a sok szép ajándékért. Idén 
is kitettek magukért és ismét 
kedves ajándékcsomaggal 
örvendeztették meg a gyereé-
keket. 

Magócsi Andrea
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MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA!
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

Lovason, a Balatoni út járda épí�tésével kapcsolatban szüke-
séges Lovas Község településrendezési eszközeinek mó-
dosí�tása. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (további-
akban: Elj.)32.§ (6.a) pontja szerint állami főépí�tészi eljárás 
keretén belül lehet a módosí�tást végrehajtani.

Lovas Község Ö� nkormányzata Képviselő-testüle-
te 116/2019. (XI. 27.) határozatával döntött a Város-
Teampannon Kft. által készí�tett állami főépí�tészi 
véleményezési munkaanyag elfogadásáról és partnerségi 
egyeztetésre történő bocsájtásáról.  

A partnerek tájékoztatása az 5/2017. (VII. 26.) önkor-
mányzati rendelet 6. § (5) bekezdése szerint az elkészült 
településrendezési eszköz módosí�tásának tervezetéről – a 
Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a 
www.lovas.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 

A hirdetmény közzétételre kerül emellett a községháza 
hirdető tábláján, az önkormányzat egyéb közterületi hirdető 
felületein, valamint a Lovasi Hí�rek újságban.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A § (4) bekezdé-
se, valamint a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
5/2017. (VII. 26.) önkormányzati rendelet előí�rásai szerint 
a településrendezési eszköz módosí�tása munkaközi tájé-
koztató szakaszában az önkormányzat lakossági fórumot és 
tájékoztatót tart.

A lakossági fórum helye:
Községháza, Lovas, Fő u. 8. nagyterem

A lakossági fórum ideje:
2020. január 13. hétfő 14. óra.

A partnerek észrevételeiket a lakossági fórumon szóban te-
hetik meg, vagy í�rásban a lakossági fórumot követő 8 napon 
belül, postai úton a Lovas Község Ö� nkormányzata 8228. Lo-
vas, Fő u. 8. cí�mre, elektronikusan az onkormanyzat@lovas.
hu cí�mre történő megküldéssel.

Számí�tva szí�ves megjelenésükre és együttműködésükre:

Ferenczy Gáborné s.k.   Bogdán László s.k.
polgármester	 	 	 	 főépítész

TÁJÉKOZTATÓ
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyví�z elszállí�tását Lovas telepü-
lésen - a lefolytatott pályázati eljárás eredményeként - 2020-
2025. évben továbbra is Parrag György Veszprém, Erdősáv u. 
16. szám alatti egyéni vállalkozó, mint közszolgáltató végzi. 

A szolgáltatás igénybevételét a 06-88/443-049 vagy a 
36/30-9462-378 telefonszámon lehet bejelenteni, hétfő 
– csütörtök közötti munkanapokon délután 16 óráig, pénte-
ken 12 óráig. 

A szolgáltatás díja 2020. január 1-től: 
Alapdíj	(Ft/alkalom/ingatlan)
nettó: 14.800.- Ft bruttó: 18.796.- Ft
Ürítési	díj:	(Ft/m3)
nettó: 615.- Ft/m3 bruttó: 781.- Ft/m3

Felhí�vjuk a figyelmet a 17/2014. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet 4. § előí�rásaira, mely szerint: 

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán 
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyví�z 
törvény szerinti előí�rásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyví�z ösz-
szegyűjtését, rendszeres elszállí�tását annak összegyűjtésére 
feljogosí�tott közszolgáltatónak történő átadással az ingatlan-
tulajdonosnak kell biztosí�tani.

Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyví�z elhelyezéséről a rendelet-
ben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele 
és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gon-
doskodni.

Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szük-
ség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe 
venni.

Tisztelettel: dr.	Hajba	Csabáné
	 aljegyző
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„Jöjj el édes Üdvözítőnk…”
Most, amikor a természet 

téli álmát alussza, a keresz-
tény ember szí�vében új élet-
nek hajnalhasadása pirkad, 
mikor a napok rövidek és 
ködösek, lelkünkkel egy fel-
jövő nap fénysugarait üdvö-
zöljük, és amí�g odakint zord 
szelek fújdogálnak, érző em-
beri lelkünkben a szeretet 
melege kezd mind jobban 
és jobban heví�teni bennün-
ket. Karácsony közeledik és 
a hí�vő keresztény embert 
ilyenkor egy szavakkal ki 
nem fejezhető érzés tölti be, 
a karácsonyvárás, a Krisz-
tus-várás szent érzése. 

Mert a várakozás kellemes 
is lehet, a várt valaki vagy 
valami számunkra jó, örö-
met hozó. Az ószövetségi 
szentí�rás megható szavakkal 
í�rja le, hogyan várták haza 
az öreg Tóbiás és felesége 
messze idegenből hazatérő 
fiukat amint fogságba kerül. 
- A pogány környezetben is 
távol tartja magát a bálvány-
imádástól. A pogányok üldö-
zik a vallásos gyakorlatban, 

ezért csak titkon imádkoz-
hat, és éjnek idején titokban 
részesí�theti vallásos teme-
tésben a megholtakat. Meg-
vakul, s mikor ránehezednek 
az í�nséges napok, egyetlen 
fiát elküldi messze földön 
élő rokonához, hogy a köl-
csönadott pénzt visszakérje 
tőle. - Mivel a fiú késett, s a 
jelzett időre nem érkezett 
meg, édesanyja minden nap 
kimegy a közeli dombma-
gaslatra, ahonnan belátja a 
messzi vidéket, és könnyes 
szemével keresi, kutatja, 
nem jön-e már az ő fia. 

Amint ezek az öreg szülők 
aggódva számlálták a napo-
kat, mí�g gyermekük hazaér-
kezett, úgy vagyunk mi is ka-
rácsony előtt. A felnőtt gyak-
rabban néz bele a naptárba, 
a kisgyermek pedig ujjain 
számolja, hányat kell még 
aludnia, amí�g jön a Jézuska. 
A karácsonyt mindenki vár-
ja, gyermek, felnőtt, gazdag 
és szegény egyaránt. Mit 
várnak a gyermekek a kará-
csonytól? Azt a megbecsülést 

és szeretetet várják, amit Jé-
zus gyermekké születésével 
szerzett meg számunkra. A 
karácsonyfa cukorkája, ara-
nyos diója és a többi ajándék, 
amit ilyenkor kapnak, azt 
jelenti, hogy a gyermek ér-
tékét és megbecsülését Jézus 
hozta az égből. Mit várnak a 
felnőttek a karácsonytól? Ö� k 
már igényesebbek, nem elé-
gednek meg kisebb, mulan-
dó értékű ajándékkal. Várják, 
várniuk kell azt az ajándékot, 
melyet az első karácsonyi 
éjszakán az angyal közölt a 
földdel: Békesség a földön a 
jóakaratú embereknek. A fel-
nőtt várja ezt az ajándékot, 
a szí�v békéjének, a család, a 
község békéjének ajándékát. 
E� s nem elégszik meg azzal, 
hogy várja, hanem munkál-
kodik is érte, hogy megkap-
ja. De a karácsony nemcsak 
az ajándékvárás, hanem el-
sősorban az ajándékosztás 
napja. 

Az első karácsonykor 
maga a Mennyei Atya mu-
tatta ezt meg, amikor a 

legszebb, a legnagyobb 
ajándékot adta, hiszen úgy 
szerette e világot, hogy az 
ő egyszülött Fiát adta, hogy 
mindaz, aki Benne hisz, el 
ne vesszen, hanem örökké 
éljen. Karácsonykor a kis Jé-
zust illeti meg elsősorban az 
ajándék, mert neki van szü-
letésnapja. Mit vihetnénk? 
Aranyra, ezüstre nincs szük-
sége, hiszen övé az egész vi-
lág. Ami tőlünk telik, tiszta, 
Istennel, emberrel megbé-
kélt szí�vünket, gondjainkat, 
örömeinket vigyük el neki. 
E� s hí�vjuk: Jöjj el édes Üdvö-
zítőnk karácsony szent nap-
ján és egész életünkben légy 
Te a mi vendégünk, hogy 
egyszer majd mi is a te ven-
dégeid lehessünk mindörök-
re. Ezekkel a gondolatokkal 
kí�vánok minden keresztény 
testvéremnek kegyelemtel-
jes karácsonyi ünnepeket 
és boldog újesztendőt lelki-
pásztori szeretettel:

vitéz	Ajtós	József	László
cimzetes prépost,
esperes, plébános

Lovas Polgárőrség Egyesület
2019. évi beszámolója

Egyesületünk a 2019-es 
évnek már az új vezetőséggel 
vágott bele a munkába. Szűcs 
József elnököt Simon Róbert 
váltotta, alelnök Sárdi Máté, 
elnökségi tag Kovács Károly 
személyében. Itt szeretném 
megköszönni Szűcs József 
munkáját, aki létrehozta az 
egyesületet és húsz évig, időt 
és energiát nem sajnálva ve-
zette. 

Alapfeladatunknak eleget 
téve az idei évben is bizto-
sí�tottuk az önkormányzat 
rendezvényeit, ünnepségeit. 
Részt vettünk a „külterüle-
tek biztonsága környezetünk 
védelme” programban, ami-

hez egyesületünk 50.000 fo-
rint támogatásban részesült. 
Ebből az összegből 6 darab 
esőkabátot vásároltunk és 7 
darab figyelemfelhí�vó táblát, 
„Községünkben polgárőrség 
működik felirattal”, amit a 
külterületi utak elején he-
lyeztünk el. Közel 3000 órát 
töltöttünk járőrszolgálatban 
kül- és belterületen egyaránt. 
A rendőrséggel közösen 17 
órát szolgáltunk. Rendszere-
sen részt veszünk a havi járási 
koordinációs értekezleten, 
amit a balatonfüredi rend-
őrkapitányságon tartanak. 
Továbbképzéseken részt vet-
tünk, amit a megyei szövetség 

szervezett. A rendőrséggel jó 
kapcsolatot ápolunk, körzeti 
megbí�zottunkkal együttmű-
ködünk. Idén egyesületünk 
3 új taggal bővült, í�gy létszá-
munk 19 fő. 

Az önkormányzattól a 
2019-es évre 50.000 fo-
rint támogatást kaptunk, 
amit működési célra fordí�-
tottunk. A támogatást kö-
szönöm az egyesület nevé-
ben. Az Örszágos Polgárőr 
Szövetség pályázatán kétszer 
132.000 forint támogatásban 
részesültünk, amit 
formaruhára költöttünk. Adó 
1%-a felajánlásból 94.372 fo-
rint folyt be. A támogatások 

összege az előző évhez képest 
nőtt, ami azt jelenti, hogy az 
emberek továbbra is bí�znak 
a polgárőrök munkájában. 
Polgárőreink a feladatukat 
továbbra is szabadidejükben 
látják el felelősségteljesen. Az 
idei évben is megszerveztük 
az életmentő/egészségügyi 
ismétlő foglalkozást, amin a 
településről bárki részt vehe-
tett.

Szeretném megköszönni 
azoknak a szervezeteknek 
és embereknek a segí�tségét, 
akik bármilyen formában tá-
mogatták egyesületünket!

Simon Róbert
elnök
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ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

A SZÁLLÁST KERES, A SZENTCSALÁD népi ájtatosság mind 
a négy faluban december 14-én kezdődik.

Mindenkit szeretettel várunk.

SZENTESTE
Paloznakon, 15.30 órakor, a szabadtéri betlehemnél – 
BETLEHEMI PA� SZTÖRJA�TE� K
Lovason 18.00 órakor vigí�liai szentmise
A szentmisét követően, a Jézuska elhelyezése a szabadtéri bet-
lehemi istállóban.
 Felsőörsön 22.00 órakor szentmise
Csopakon 23.00 órakor szentmise
Paloznakon 24.00 órakor éjféli szentmise
A szentmisét követően, a Jézuska elhelyezése a szabadtéri betle-
hemi istállóban. Karácsonyi műsorral, pogácsával, forralt borralt 
és teával köszöntjük a Kis Jézus születésének emlékünnepét.

Mindenkit szeretettel várunk!

December 25-én, szerdán azaz, Karácsony ünnepén:
Csopak: 8.30 órakor, pásztorok miséje
Felsőörs: 10.30 órakor, ünnepi nagymise
  
December 26. Csütörtök Karácsony II. napja, Szent István 
diakónus vértanú ünnepe

Csopak: 8.30 órakor szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor szentmise
Lovas: 16.00 órakor szentmise
Paloznak: 17.00 órakor Templombúcsú

December 27. Péntek Szent János apostol ünnepe:
BÖRA� LDA� S
–Csopak: 16.00 órakor szentmise
December 28. Szombat Szent Család ünnepe:

Lovas: 16.00 órakor szentmise
Paloznak: 17.00 órakor szentmise
December 29. Szent Család ünnepe:

Csopak: 8.30 órakor szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor szentmise

Szent Család ünnepén a Családok megáldásával!
SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A CSALÁDOKAT!
December 31. Kedd Szent Szilveszter pápa ünnepén:
Lovas: 16.00 órakor szentmise 
Paloznak: 17.00 órakor szentmise és E�v végi Hálaadás
Január 1. Szerda: Ú� JE� V, SZÚ� Z MA� RIA ISTENANYASA� GA� NAK Ú� N-
NEPE, A Béke Világnapja,
Csopak: 8.30 órakor szentmise
Felsőörs: 10.30 órakor szentmise

Plébániánk területén, minden keresztény testvéremnek öröm-
teli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegyelemteljes 
karácsonyi ünnepeket és egészségben bővelkedő, boldog újesz-
tendőt kí�vánok lelkipásztori szeretettel.

vitéz	Ajtós	József	László
címzetes	prépost,

kerületi esperes, plébános

Decemberi alkalmaink
December
14. Szombat 17 óra: Felnőttek Bibliaköre

18. Szerda 14 óra: Gyülekezeti Idősek Karácsonya

20. Péntek 8-12. óráig: Lelki nap a református iskolá-
ban
16 óra: Kis ifi karácsonyi összejövetele
20 óra: Nagy ifi karácsonyi összejövetele

24. Kedd 16 óra: Gyermekek karácsonya a templomban

25. Szerda 11 óra: Ú� rvacsorás karácsonyi istentisztelet

26. Csütörtök 11 óra: karácsonyi istentisztelet

31. Kedd Lovason 17 óra és Alsóörsön 18 óra: Ö� évzá-
ró hálaadó istentisztelet

Január 1-én pedig 18 órakor Ú� jévköszöntő ökumeni-
kus istentisztelet

Dr.	Kálmán	Csaba
református lelkész
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A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány
2019-as programjairól

A 2019-es év program-
jai több szempontból is 
másképp alakultak, mint 
az előző években. Céljaink 
között fő szempont volt a 
megújulás, mindamellett 
változatlanul bemutattuk 
az állandó kiállítás kere-
tein belül névadónk Nagy 
Gyula festőművész (1922-
1966) hagyatékának egy 
részét is.

2019 július 5-én a Lovasi 
Napok alkalmából - FRAG-
MENTUMOK TÜKRÖZŐDÉ-
SE

 
Fenyvesi Öttó í�ró, költő, kép-
zőművész kollázsainak kiál-
lí�tására, köszöntőt mondott 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester. A tárlatot megnyi-
totta Mészáros Zoltán, Vesz-
prém Kulturális Főváros 
2023 Zrt. vezérigazgatója és 
Dr, Örcsik Roland, a Szegedi 
Tudományegyetem oktatója. 
Közreműködött: TMK Alkal-
mi Társulás (táncszí�nházi 
csoport).

2019 augusztus 1-20. - 
Resident Art Garten kiállí-
tás és vásár

A GARTEN projekt kereté-
ben átfogó képet mutattunk 
a fiatal generáció kortárs 
művészeinek munkáiból, va-
lamint – a találkozás előse-
gí�tése érdekében – számos 
kí�sérő programot rendez-
tünk művészek, gyűjtők, mű-
vészettörténészek, zenészek 
és előadóművészek közre-
működésével. A Resident Art 
művészeti ügynökség nyári 
képzőművészeti vására, a 
Nagy Gyula Művészeti Ala-
pí�tvánnyal együttműködve 
idén főként az Y és Z gene-
rációs művészek munkáit 
mutatta be. A  Resident Art 

művészeti ügynökséggel 
és a Lovas Kikötővel össze-
fogva sikerült folyamatos 
pezsgő életet vinni a Lovasi 
Nagy Gyula Galéria kertjébe 
és falai közé. Igazán szí�vme-
lengető volt látni a sok lovasi 
lakost, a szinte naponta visz-
szatérő vendégeket, és azo-
kat, akik messziről is elláto-
gattak erre az eseményre. A 
projekt sikerességét és létjo-
gosultságát sok pozití�v visz-
szajelzés igazolta a sajtóban 
és más médiában is.

A Nagy Gyula Művészeti 
Alapítvány 2020-as terve-
iről és programjairól

 
A 2020-as évre vonatkozó-
an már elkezdtünk pályá-
zatokat benyújtani. A fő cél, 
hogy csatlakozni tudjunk a 
Veszprém Európa Kulturális 
Fővárosa 2023 projekthez, 
aminek szerves részét fogják 
képezni a Balaton-felvidéki 
helyszí�nek is. Folytatni sze-
retnénk a Galéria műszaki 
felújí�tását (erre is pályá-
zunk). 

Tervbe vett kiállítások:
2020. június: TÚ� Z cí�mmel 

a budapesti alkotócsoport 4. 
kiállí�tása (Eddig volt a KERT, 
VI�Z, FÖ� LD)

2020 július: a Lovasi Na-
pok alkalmából még nem 
végleges a program

2020 augusztusában újra 
szervezzük a Resident Art 
Garten eseménysorozatot, 
ami nem lesz kis feladat.

Ú� gy gondoljuk, hogy a he-
lyi közösség és a hozzánk 
látogatók örömére fog szol-
gálni az a sok változás, amin 
munkálkodunk

Nagy Mária
A Lovasi Nagy Gyula

Galéria	művészeti	vezetője
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Több mint ötszáz karácsonyi
képeslapot állítottak ki Lovason

A képes levelezőlap egy 
viszonylag „fiatal” tárgy. 
Előzményének a postai 
levelezőlapok, és a borí-
tékban elküldött üdvözlő 
kártyák tekinthetőek.  A 
nyomdai úton előállított 
kártyák már a 19. század 
elején népszerűek voltak, 
de a nyílt formában elkül-
dött levelezőlapot csak 
1869-től alkalmazták, 
elsőként épp az Osztrák-

Magyar Postaigazgatóság 
területén.

Az 1870-es évek elejétől 
illusztrált levelezőlapok is 
forgalomba kerültek. Hogy 
mikortól tekinthetünk egy 
illusztrált, tehát képpel, rajz-
zal ellátott levelezőlapot ké-
peslapnak, arról megoszlik 
a kutatók véleménye, mint 
ahogy arról is, hogy hol és 
mikor jelent meg az első ké-
peslap.

A faluház tárgyalótermé-
ben különleges kiállí�tásra 
került sor. Varga János kö-
zel 50 éve gyűjti a képes-
lapokat, melyeket szeret-
teitől, barátaitól kapott. Az 
ünnepekre való tekintettel 
karácsonyi üdvözlőlapo-
kat állí�tottak ki. A tárlatot 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester nyitotta meg, aki 
méltatta a kiállí�tó lokálpat-
riotizmusát, hiszen János, 
amikor csak teheti, vala-
mennyi lovasi rendezvényt 

rögzí�ti kamerával, és azt 
megosztja a legnagyobb 
nyilvános videómegosztón. 
Ráadásul ősszel a szüre-
ti fesztiválon, régi boros, 
pálinkás, likőrös cí�mkék 
kiállí�tását tartották meg, 
szintén Varga János gyűjte-
ményéből.

De térjünk vissza a mos-
tani karácsonyi képeslap 
kiállí�tásra! Volt egy tabló, 
amely a szájjal-lábbal fes-
tők művészi alkotásaikat 

tartalmazták, de a többi 
mind postán feladott ké-
peslap volt. A kiállí�tás kü-
lönlegessége volt egy fe-
nyőfa alakot ábrázoló leve-
lezőlap montázs, amely so-
kak tetszését elnyerte, kö-
zeledvén a szeretet ünne-
péhez. Úgyanakkor voltak 
olyan tablók is, amelyek a 
négy adventi gyertyát örö-
kí�tették meg. János a leg-
több képeslapot Magyar-
országról kapta, de voltak 
olyan lapok is, amelyek a 

nagyvilágból származtak. 
Ausztrália, Svédország az 
egykori NDK és NSZK, Ju-
goszlávia és Spanyolország 
illusztris üdvözlőlapjai is 
megjelentek a kiállí�táson. 
Jánosnak mintegy 650 ka-
rácsonyi képeslapja van, de 
a hely szűke miatt most kö-
zel 550 darabot állí�tottak 
ki. A kiállí�tás 2020. január 
1-jéig tekinthető meg. 

Szendi Péter
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Szépkorúak köszöntése
Szépkorúak köszöntése 

idén is meghitt, szép estére 
invitálta Lovas Község Ö� nkor-
mányzata a 62 éven felüli la-
kosokat. A meghí�vottak közül 
nagyon sokan eljöttek, hogy 
együtt ünnepeljünk. Először 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony köszöntötte 
a meghí�vottakat. Ö� römét fe-
jezte ki, hogy ilyen sokan elfo-
gadták meghí�vását. 

Ezt követően Nagy Natália 
és Sári Attila lépett fel. Ö� rökr-
zöld slágereket, dalokat adtak 
elő. A közönségnek nagyon 

tetszett a műsor, után sokan 
odamentek a művészekhez 
gratulálni az előadáshoz. Majd 
meglepetésként Fazekas Lili 
Anna 6 éves kislány Fecske 
Csabától: Nagymamánál cí�mű 
versét adta elő. Az este finom 
vacsorával és az ajándék át-
adásával folytatódott, majd 
Nádasi Elemér tangóharmo-
nikázott, igazi jó hangulatot 
teremtve. A jelenlévők együtt 
énekeltek vele. Remélem mink-
denki jól érezte magát!

Magócsi Andrea

Összekovácsolja a résztvevőket
a családi társasjáték-délután

Gyerekzsivajtól és a fel-
nőttek nevetésétől volt 
hangos a faluház nagyter-
me. A veszprémi Csalá-
di Társasjáték Egyesület 
harmadszor látogatott el 
a községbe, ami azért is 
kuriózum, mert ők első-
sorban Veszprémben a 
Hangvillában szerveznek 
rendezvényeket. 

Bebizonyosodott, hogy a 
mai virtuális világban igen-

is szükség van arra, hogy az 
emberek összejöjjenek, leül-
jenek egy asztalhoz társasjá-
tékozni, beszélgetni. A szer-
vezők nagy örömére játékos 
kedvű felnőttek kikapcsol-
ták mobiltelefonjukat és a 
társasjátékra koncentráltak. 

– A mai rohanó digtális vi-
lágban	az	emberek	 szomjaz-
zák a valódi kapcsolatokat. A 
munka végeztével élményre, 
kikapcsolódásra vágynak a 

körülöttük	 lévőkkel.	 Legyen	
szó családról vagy baráti 
társaságról,	 a	 jó	 hangulat	 a	
lényeg. A gyerekek szüleikkel, 
nagyszüleikkel	 szeretnek	 ját-
szani,	 ez	 kovácsolja	 össze	 a	
családot. Ezzel szemben azt 
látjuk,	 hogy	 a	 hétköznapok	
gondjai	 eltüntetik	 a	 vidám-
ságot	 az	 emberek	 életéből.	
Gyakran	 kapjuk	 magunkat	
azon, hogy értékes óráink a 
monitorok	 előtt	 folynak	 el,	
virtuális csatornákon vitázva 
az emberekkel, akikkel alig 
vagy soha nem találkozunk. 
A családtagok hiába laknak 
egy lakásban, mégis minden-

ki magányos – vallja Karcagi 
Péter, a Veszprémben, négy 
évvel ezelőtt alakult egyesü-
let vezetője. 

Több mint száz társasjá-
tékot hoztak, ügyelve arra, 
hogy mindenki megtalálja 
a kedvencét. A játékmeste-
rek segí�tséget nyújtottak a 
játékosoknak, betaní�tották 
őket a szabályokra, í�gy elég 
hamar elkezdődhetett a 
társasjátékozás. A hatéves 
gyermekektől a hetven év 
feletti felnőttekig bárki, aki 
játszott, jól érezte magát. 

Szendi Péter
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 KÖSZÖNJÜK, HOGY ODAFIGYEL 
VÍZMÉRŐJE ÁLLAPOTÁRA! 

NE FELEDJE, HOGY: 
 

I. A tartós téli hideg komoly károkat okozhat  
a fagy ellen nem védett vízmérőkben és  
vízhálózatban! 
 

II. A kemény fagyok közeledtével el kell végezni a 
vízvezeték-rendszer téliesítését! 
 

III. A vízmérőben a víztelenítést követően is marad  
víz, ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen  
meg kell oldani! 

 

 

 

 

 

  

UGYE ÖN SEM SZERETNÉ, HOGY A FAGYOTT VÍZMÉRŐJE MIATT A VÍZZEL EGYÜTT A 
PÉNZE IS ELFOLYJON? 

 

 

 

A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében 
javasoljuk, hogy Ön is GONDOSKODJON AZ 
ALÁBBIAKRÓL: 
 Pótolja a hiányzó aknafedlapot, vagy cserélje, ha 

sérült, mert a fagy leginkább a néhány 
milliméteres vaslappal fedett aknában lévő 
vízmérőket veszélyezteti, így ezek védelme 
különösen fontos!  

 Ellenőrizze a lebúvónyílást záró aknafedlap 
illeszkedését, megfelelő zárását! Javasoljuk az 
aknafedlapot hőszigetelő anyaggal ellátni, hogy 
ne maradjanak hézagok, ahol a kinti hideg levegő 
az aknába áramolhat. 

 A vízmérőakna belső felületét megfelelő 
szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az 
akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, 
az aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A 
szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy az 
nedvesség hatására se veszítsen a 
szigetelőképességéből. 

A télen nem lakott épületeknél a legbiztosabb 
módszer a TELJES VÍZTELENÍTÉS, így fontos 
az alábbi teendők elvégzése: 
 Az esetleges vízelfolyások megelőzése 

érdekében a nyaralók esetén a téli, használaton 
kívüli időszakra a házi vezetékhálózaton 
elhelyezett víztelenítő szerelvények segítségével 
víztelenítsen, és a vízmérő előtti, közterület felé 
eső csapot is zárja el! 

 Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, épületben 
található csapokat és engedje le a 
berendezésekből (pl.: bojler, WC tartály, stb.) a 
vizet.  

 Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő utáni 
víztelenítő csapot és engedje le a házi 
vezetékhálózatból a maradék vizet.  

 A télen nem használt ingatlanokat rendszeres 
időközönként ellenőrizze az esetlegesen 
bekövetkező meghibásodások mielőbbi észlelése 
érdekében.

  
  

  

     
 

 

 

 

 

TUDTA ÖN, HOGY... 
 …a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt következik be?  
 …a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat karbantartása a Felhasználók feladata?  
 …a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást eredményezhet? 
 …a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Felhasználókat terheli? 
 …évente több tízezer vízmérő fagy el és millió liter víz folyik el emiatt?  

KÉRJÜK, HOGY A KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A SZÜKSÉGES  
INTÉZKEDÉSEKET ÖN IS TEGYE MEG, HISZEN A VÍZMÉRŐK  
RENDELTETÉSSZERŰ MŰKÖDTETÉSE KÖZÖS ÉRDEKÜNK!  
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Lassítson!
Legyen balesetmentes a Nosztori!

A balesetek megelőzése 
érdekében a Balatonfü-
redi Rendőrkapitányság 
két figyelemfelhívó táblát 
helyezett ki a 73-as szá-
mú főúton.

A Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság évek óta ki-
emelt feladatának tekinti, 
hogy az illetékességi terü-
letükön csökkentsék a köz-
úti közlekedési balesetek 
számát. Az elmúlt időszak-
ban azonban a 73-as számú 
főúton, a Csopaknál találha-
tó Nosztori-völgy útszaka-
szán több személyi sérülé-
ses közlekedési baleset tör-
tént. Ezután döntött úgy a 
rendőrség, hogy a helyi és a 
megyei balesetmegelőzési 
bizottsággal, valamint civil 

szervezetek támogatásával 
az érintett útszakaszon fi-
gyelemfelhí�vó táblákat he-
lyez el. 

A Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság még 2019 ta-
vaszán rajzpályázatot hir-
detett a környék általános 
iskolái számára NÖ-STÖRY 
– Legyen BALESETMEN-
TES a Nosztori! cí�mmel, 
melynek célja olyan alkotá-
sok elkészí�tése volt, ami a 
mindennapok közlekedőit 
figyelmeztetik az érintett 
útszakasz veszélyeire. A 
rajzpályázat első helye-
zettjének, a balatonfüredi 
Radnóti Miklós A� ltalános 
Iskola - akkor - hatodik 
osztályos tanulójának, Hor-
váth A� kosnak a pályaműve 
került rá a táblákra, melye-

ket 2019. december 3-án 
14 órai kezdettel sajtónyil-
vánosság előtt adtak át. 

A rendezvény előtt 
Regdon László rendőr ezre-
des, a Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság vezetője egy 
kerekasztal-beszélgetésre 
hí�vta össze a közlekedés-
rendészeti szakembereken 
kí�vül a közúti közlekedés 
biztonságáért felelős, illet-
ve abban érintett további 
szervezetek képviselő-
it. Köszönetet mondott a 
megjelenteknek a táblák 
elkészí�tésében és azok ki-
helyezésében nyújtott se-
gí�tségükért, támogatásu-
kért. Hangsúlyozta, hogy 
a balesetek megelőzése 
továbbra is kiemelt felada-
tuk, és minden eszközt be-

vetnek annak érdekében, 
hogy a Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság illetékességi 
területén minél kevesebb 
személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési baleset 
történjen. 

Felhí�vta továbbá a figyel-
met a közúti közlekedési 
szabályok és a sebesség-
határok betartásának fon-
tosságára, hiszen sok bal-
eset elkerülhető lenne, ha 
a járművezetők mindig az 
út-, időjárási és látási vi-
szonyoknak megfelelően, 
fokozott figyelemmel köz-
lekednének.

Szabó Zoltán
bűn-	és	balesetmegelőzési	

előadó
Balatonfüredi

Rendőrkapitányság
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Nagy érdeklődés kísérte az új kötelező 
szállásadói adatszolgáltatást

 A Balaton Riviéra Tu-
risztikai Egyesület dec-
ember 10-én szerdán 
tartott tájékoztatót a kis-
térség szállásadói részére 
az alsóörsi Eötvös Károly 
Művelődési Házban.

A Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltatási Köz-
pont (NTAK) által előí�rt 
kötelező regisztrációs 
és a 2020. évtől  élesedő 
online adatszolgáltatási 
rendszerről Pataki Júlia, 
a Balaton Riviéra Turisz-
tikai Egyesület vezetője 
tartott ismertetőt a közel 
70 érdeklődő szállásadó 
számára.

 
A rendszer bevezetése 

a szállodák és panziók 
adatszolgáltatásával kez-
dődött ez év nyarán, utol-
só lépcsőként a magán-
szálláshelyek, campingek, 
közösségi és egyéb szál-

láshelyek kapcsolódnak 
be a kötelező adatszolgál-
tatásba.

 
A tapasztalatok azt mu-

tatják, hogy több szolgál-
tatónál gondot okoz az 
informatikai felszereltség 
hiánya és használata is. 
Azonban a legtöbb eset-

ben a szállásadók már 
tájékozódtak az új rend-
szerrel kapcsolatban és 
valóban egyedi esetek-
kel, releváns kérdésekkel 
érkeztek. Vannak olyan 
kérdések, melyekre még 
nincs válasz, ezeket az 
Egyesület munkatársai 
összegyűjtötték és továb-
bí�tják a Magyar Turiszti-
kai Ú� gynökség felé. A vá-
laszokról tájékoztatják a 
szolgáltatókat is. 

Az alsóörsi önkormány-
zat szintén jelezte segí�tő-
készségét a szállásadók 
felé.

 
A kistérség szállásadói 

a későbbiekben is bátran 
fordulhatnak a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egye-
sülethez, ha a regisztráci-
óval, üzemeléssel kapcso-
latban információra lenne 
szükségük.
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A Magyar Posta Zrt.

KÉZBESÍTŐ-
KÜLDEMÉNYFELVEVŐT 

keresünk

A munkakört betöltő fő feladatai:
• Levelek és küldemények kiszállítása a címzettek részére
• Elszámolás a küldeményekkel és a beszedett összegekkel
• Levelek és küldemények felvétele 

A munkakör betöltésének követelményei:
• Iskolai végzettség: 8 általános
• Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
• Kismotorvezetői jogosítvány előny

Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők
• 6 hónap után cafetéria keret
•  munkaruha

További információ: 
A munkavégzés helye: Lovas település
A munkakör 2020.január 1-től tölthető be. 
Érdeklődni lehet: 
Takács Anikó postavezető  - Telefonszám: 06-30-771-7906
Jelentkezési határidő: 2019.12.20. 

Jelentkezés: 
Kérjük, hogy részletes fényképes szakmai önéletrajzát, fizetési igényét 
a Takacs.Aniko@posta.hu email címre vagy a Posta Veszprém 8201 
levélcímre küldje meg. 

A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 
Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@
posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában 
felmerülő másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás 
végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 
Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának 
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. 
Az adatkezelésről a további tájékoztatás elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató 
menüpontjában.

Elsősegély oktatáson
vettek részt a polgárőrök

Az előző évekhez hasonlóan, idén is sor került az el-
sősegély alapismereteket felfrissí�tő előadásra a polgár-
őrség szervezésében. Az előadás elsődleges célja volt, 
hogy minden polgárőr újra frissí�tse elsősegély tudását, 
illetve a változásokkal kapcsolatban naprakész legyen. 
Az előadást Zsigmond István mentő-szakápoló tartot-
ta, akinek jóvoltából egy ambu babán gyakorolhattuk 
az újraélesztést, és megismerkedhettünk a félautomata 
defibrillátor használatával. Az előadáson nem csak pol-
gárőrök, hanem bárki részt vehetett. Jó látni, hogy évről 
évre egyre több embert vonz az esemény, amit folytatni 
szeretnénk a jövőben is.

Simon Róbert 
elnök

A Lovasi Hírek
szerkesztôsége
áldott békés

karácsonyt és boldog
új évet kíván

minden
Kedves Olvasónak!
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Óévbúcsúztató
és Újévköszöntő Napok Lovason

2019. december 23. – 2020. január 1.
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.

2019. DECEMBER 23. (hétfő) 17:00
XX.  LÖVASI BETLEHEMES lovasi gyerekek 
előadásában
HELYSZI�N: LÖVAS, TEMPLÖM TE� R
A műsor után Varga János jóvoltából az elmúlt 
20 év Betlehemes előadásaiból egy rövid ké-
pes videó kerül levetí�tésre.
Az idén is a bemutató alkalmából kí�vánhat-
nak szeretetteljes karácsonyt egymásnak a 
lovasiak és az idelátogató kedves vendégeink. 
A meleg pogácsát, süteményt, lovasi asszo-
nyok, a forralt bort, forró teát a lovasi boros 
gazdák kí�nálják jó szí�vvel. 

A műsorban szereplő fiatalokat Márffyné 
Eredics Eszter készí�tette fel.

2019. DECEMBER 27-30 között szeretettel 
várja Ö� nt a Csiszár Pincészet
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Megbeszélés alapján: Parasztál, zsí�ros kenyér, 
borkóstoló, borbemutató.
Információ: Lovas Paloznak felé a TSZ Major 
után balra
Telefon: 30/987-4414

2020. JANUÁR 1. (szerda) 14:00
FÖRRALTBÖR-FÖ� ZÖ�  verseny népi kikiáltóval.
HELYSZI�N: LÖVAS, TEMPLÖM TE� R
Jelentkezés és információ: Vajda Kálmán.
Telefonszám: 20/955-72-09.
Ú� jévköszöntő várhatóan 16 órától.
Útána: újborkóstolás. 
Helyszí�n: Lovas, Faluház, Fő u. 8.

Hasznos információk:
Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás.

Információ, előzetes bejelentkezés: Kis A� ron: 
20/777-4121.

Támogatók, szervezők: 
 Lovas Község Ö� nkormányzata és civil szerve-

zetei
Csopak Környéki Borút Egyesület.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk! 

Lovas Község Önkormányzata


