
Lovasi Hírek
XV. évfolyam. 10. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2019. november

Konyhaátadás Alsóörsön
„Gyermekeinkért történik minden”

Mintegy 152 millió forint 
beruházással, amiből 32 
millió forint kormányzati 
támogatás, teljesen felújí-
tották a Napraforgó Óvo-
da és Bölcsőde konyháját 
Alsóörsön, amit csütörtö-
kön adtak át ünnepélyes 
körülmények között. A 
konyhán öten dolgoznak 
és naponta 250 adag ételt 
főznek meg.

Ü� dvözölte Kontrát Károly 
miniszterhelyettes, ország-
gyűlési képviselő az alsóörsi 
beruházásokat és a település 
dinamikus fejlődését. 
Kérte, továbbra is legyenek 
céljaik, terveik, amelyekben 
a jövőben is örömmel segí�t, 
hogy a település tovább 
épüljön, szépüljön. Külön 
méltatta a korszerű konyha 
teljes felújí�tását, majd azt 
kí�vánta, hogy ott finom 
ételeket főzzenek.
Köszönettel szólt Hebling 
Zsolt, Alsóörs polgármestere 

a kormányzati támogatásról, 
amiben ezúttal is sokat segí�-
tett a településnek Kontrát 
Károly országgyűlési képvi-
selő.
A falu elöljárója kiemel-
te, gyermekeinkért történt 
minden, és Alsóörs a mos-
tani teljes felújí�tással újabb 
mérföldkőhöz érkezett. 
Ütalt rá, a nyolc bölcsődés, 
a 61 óvodás, akik helyből és 

Lovasról érkeznek, valamint 
az iskolások, idősek, illetve 
a szociális okból rászorult 
emberek étkeznek a 21. szá-
zadnak megfelelő szí�nvona-
lú konyhán, ahol naponta 
250 adag ételt főznek meg. 
A beruházással bőví�tették 
a helyet, igényes étkezőhe-
lyet alakí�tottak ki, teljesen 
kicserélték a berendezést, a 
gépeket, nagy kapacitású el-

szí�vókat helyeztek el, és újak 
a nyí�lászárók, a székek és az 
asztalok is.
– A mai kornak megfele-
lő szí�nvonalú, jól felszerelt 
konyhával és étteremmel 
gazdagodott az intézmény 
– mondta Csiszárné Huszár 
Judit intézményvezető, aki 
hozzátette, arra törekednek, 
hogy gazdaságosan működ-
jenek és a mai kornak meg-
felelő egészséges ételeket 
főzzenek. Céljuk az, hogy a 
bölcsődei ellátásban, az óvo-
dai nevelésben és a kony-
hai kiszolgálásban a jövő-
ben is Alsóörs gyermek- és 
nyugdí�jasbarát hí�rét vigyék 
tovább.
Az ünnepi gondolatok után 
a nemzeti szí�nű szalag átvá-
gásával átadták a konyhát, 
majd az óvodások kedves 
műsorral ajándékozták meg 
a megjelenteket.

Kovács Erika
(Veszprém megyei Napló)

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk 
egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át 
pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület – Adószám: 19384878-1-19
Nagy Gyula Művészeti Alapí�tvány – 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

Köszönetnyilvánítás
Lovas Község Ö� nkormányzata nevében köszönetemet 
szeretném kifejezni Tóth Péter alsóörsi vállalkozónak, 
– akinek Lovason van telephelye – hogy idén is 100 
ezer forint támogatást nyújtott a lovasi szociálisan rá-
szoruló embereknek. 

Ferenczy Gáborné
polgármester
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Új képviselőket választott a falu lakossága
Bemutatkozik Sárdi Máté
önkormányzati képviselő

Az október 13. választáso-
kon új képviselő-testületet 
választott meg a lakosság, 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester vezetésével. A négy 
új önkormányzati képvi-
selővel az elkövetkezendő 
hónapokban beszélgetek 
a választás eredményéről, 
jövőbeni terveikről. A vá-
lasztások során a legtöbb 
szavazatot Sárdi Máté (137 
voks) kapta. Legelsőként 
vele beszélgettem. 
– 2011. óta dolgozom az ön-
kormányzatnál, mint falu-
gondnok. E� reztem magamban 
annyi ambí�ciót, van annyi 
rálátásom a dolgokra, hogy 
elindultam a választásokon, 
hogy képviselőként is felelős-
ségteljesen tudnám ellátni a 
feladatomat. Tavaly érlelődött 
meg bennem, hogy Lovas köz-
séget szolgáljam. Nem bizta-
tott senki, ez a saját elhatáro-
zásom volt - kezdi a beszélge-
tést Máté. Bár egy újságí�rónak 
pártatlannak kell lenni, Máté 
mellett nem mehetek el szó 
nélkül a tekintetben, hogy hat 
és fél éven keresztül együtt 
dolgoztunk. Egy jóindulatú, 
segí�tőkész embert ismertem 
meg a személyében. A Lovasi 
Esték és a Lovasi Napok azért 
is voltak sikeresek, mert egy 
igazi csapatmunkát alakí�tot-
tunk ki. Na, de ennyit a sze-
mélyes élményekről, Mátéval 
kapcsolatban!

Máté álmában sem gondol-
ta, hogy a legtöbb szavazatot 
kapja, egyben megköszönte 
a választópolgároknak, hogy 
a neve mellé helyezték el az 
„ikszet”. Reménykedett ab-
ban, hogy bekerül a képvise-
lő-testületbe. Ü� gy érzi, hogy a 
falugondnoki munkáját kellő-
képpen össze tudja egyeztet-
ni a képviselői hivatással, sőt 
ennek előnye is van, hiszen az 
elmúlt nyolc évben is többen, 
többször megkeresték ügyes-
bajos dolgaikkal, és igyekezett 
nekik segí�teni. Továbbra is 
számí�thatnak a lovasiak rá, az 
esetleges problémákat tolmá-
csolni fogja az önkormányzat-
nak. – Köszönettel tartozik a 
település az előző önkormány-
zat valamennyi képviselőjé-
nek, akik tudásukkal, szakér-
telmükkel, elhivatottságukkal 
sokat tettek Lovasért. Bízom 
benne, hogy a töretlen fejlődés 
nem szakad meg, azon leszünk, 
hogy fiatalos lendülettel to-
vább épüljön-szépüljön a falu. 
Mindent elkövetünk, hogy a 
községet szolgáljuk, ezt azt hi-
szem nyugodtan mondhatom 
képviselőtársaim nevében is. 
Sárdi Máté sokkal nagyobb 
lehetőséget lát a Millenniumi 
Parkban. Szerinte Lovas egy 
gyönyörű parkkal rendelke-
zik, melynek jók az adottságai, 
ezt pedig vétek lenne nem ki-
használni. Az elkövetkezen-
dő években reméli, hogy egy 

olyan közösségi parkot sike-
rül kialakí�tani, amely minden 
egyes korosztályt megszólí�t. 
Szerinte többfajta rendez-
vényt lehetne ott megvalósí�-
tani. Fontosnak tartja, hogy 
legyen egy játszótér, aszta-
lokkal, padokkal, kiülőkkel, 
hogy az emberek, családok 
tudjanak akár főzi. A hagyo-
mányteremtő céllal létrejött 
rendezvényeket szeretné to-

vább folytatni, akár egy kicsit 
megújí�tani. A Lovasi Esték és 
a Lovasi Napok továbbra is 
a minőséget kell, hogy kép-
viseljék. Máté szeretné, ha a 
temetőnél a parkolási problé-
ma megoldódna. Reméli, hogy 
az elkövetkezendő öt évben 
az önkormányzat minél több 
pályázatot megnyer, ezáltal a 
fejlesztések töretlenek marad-
nak.  Szendi Péter 
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Márton napi vigasság

Idén hetedik alkalommal 
szervezte meg az Ö� nkor-
mányzat a Márton napi vi-
gasságot.  A műsor az Endrő-
di Sándor Református A� lta-
lános Iskola 6. osztályos di-
ákjainak fellépésével indult. 
Nagyon szí�nvonalas műsort 
adtak elő, sok tréfával és 
poénnal fűszerezve. A mű-
sor után Nagytiszteletű Dr. 
Kálmán Csaba lelkipásztor 
úr megáldotta az újbort és 
mondott az eseményhez illő, 
tartalmas és szép beszédet. 
Ahogy a mondás tartja: „aki 

Márton napkor libát nem 
eszik, egész évben éhezik”. 
A Sarok Borozó jóvoltából 
nagyon finom libavacsorát 
ehettünk, í�gy reményeink 
szerint elkerülhetjük jövőre 
a nélkülözést. A vacsorá-
hoz a borosgazdák adták a 
finom nedűket, ami hamar 
meghozta a kedvet a tánc-
hoz. A talpalávalót a Pulzus 
Együttes biztosí�totta, nekik 
köszönhetően az este hátra-
lévő része is nagyon jó han-
gulatban telt.

Magócsi Andrea

Családi Társasjáték délután 
Lovason

Lovasi Könyvtár Mese és 
Családi társasjáték délután 
szervez. Felhőtlen szórako-
zás és kikapcsolódási lehe-
tőség a családok, gyerekek, 
felnőttek számára.
 A kicsiknek játszósarok és 
mese olvasást biztosí�tunk. A 
nagyoknak és a felnőtteknek a 
Családi társasjáték egyesület 
6-8 játékmestere segí�tségével 
több mint 100 társasjáték ki-
próbálására lesz lehetőség. 
Helyszín:
Lovas Faluház nagyterme
Időpont:
november 30-án 15-18 óra 
között

A rendezvényre a belépés 
dí�jtalan.
A program a könyvtárellátá-
si szolgáltató rendszer KSZR 
keretén belül valósul meg.

Szeretettel várjuk az ér-
deklődőket, játszani vá-
gyókat!
 

Tisztelt Lovasi Lakosok!

Szeretnénk mindannyiukat meghívni a
Lovas Jövőjéért Egyesület

Adventi kézműves foglalkozásaira:

December 1. 10.00–12.00
Adventi koszorú készí�tés

December 15. 10.00–12.00
Adventi fenyődí�sz készí�tés

December 22. 10.00–12.00
Adventi mézeskalács készí�tés

További információ található honlapunkon:
http://www.lovas-je.info/

illetve facebook oldalunkon



4 Lovasi Hírek

MEGHÍVÓ
Kedves Gyerekek, Szülők, Nagyszülők!

Lovas Község Önkormányzatának szervezésében 

szeretettel hívunk és várunk

Mikulás ünnepségre!

Időpont: 2019. december 7. (szombat) 15.00 óra

Helyszín: faluház nagyterme

Ha kíváncsiak vagytok a Mikulásra,

akkor gyertek el!

Mindenkit szeretettel várunk!

Új vezető a Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület élén

Pataki Júlia október kö-
zepétől a Balaton Rivié-
ra Turisztikai Egyesület 
TDM-menedzsere, melyet 
korábban Zakar Zelinda 
töltött be. Új reményekkel 
és tervekkel vágott bele a 
munkába. 
– Kiskunfélegyházán, az Al-
földön születtem. Jó néhány 
évig éltem Szegeden, aztán 
családi okok miatt vissza-
költöztem szülővárosomba. 
Szolnokon végeztem az egye-
temen, turizmus-vendéglátás 
szakon, mindig is vonzott a 
Balaton, az idegenforgalom. 
A tanulmányaim befejezése 
után két évvel ezelőtt köl-
töztem Révfülöpre – kezdi 
Julcsi, ő kérte, hogy í�gy hí�v-
jam. Eleinte egy kiadvány 
szerkesztésében is segéd-
kezett, majd Balatonfüre-
den dolgozott egy utazási 
irodában. Amikor meglátta 
a pályázati kií�rást, úgy vél-
te, hogy az sokkal közelebb 
áll a szí�véhez, í�gy beadta az 
önéletrajzát. Behí�vták egy 
interjúra, amely után úgy 
döntöttek Semsei Sándor elS-
nök vezetésével, hogy Julcsi 
a legalkalmasabb személy a 
munkakör betöltésére. 
Az első naptól kezdve lel-
kesen vetette bele magát a 
munkába, örül annak, hogy 
kiváló légkörben dolgozhat 
együtt a kollégáival. Mindig 
is a csapatmunka hí�ve volt, 
ezt szeretné a jövőben is 
folytatni. Nagyon pozití�van 
fogadták őt az emberek, na-

gyon sokan gratuláltak neki 
és felajánlották a segí�tségü-
ket, melyekkel a későbbiek 
során élni is kí�ván. – A jövő 
év hívó szavára a közösség 
építést tűztük ki célul. Az öt 
község – Alsóörs, Csopak, 
Felsőörs, Lovas és Paloznak 
– páratlan adottságokkal 
rendelkezik, mindezt kellő-
képpen ki kell használnunk. 
Az elmúlt években a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület 
nagyon sok eredményt el-
ért, de mindig törekedni kell 
arra, hogy fejlődés folytatód-
jon. A jól bevált rendezvénye-
inket megtartjuk, de újakat 
is szeretnénk megvalósítani. 
Szeretnénk egy kicsit szemé-
lyesebb kapcsolatot kiala-
kítani az itt élő és nyaraló 
emberekkel. Örülnénk annak, 
hogy a tagjaink létszáma nö-
vekedne. Az idei év egyik leg-
fontosabb feladata, hogy az 
új szállásadói regisztrációt 
megismertessük a szállásadó 
tagjainkkal. A tájékoztatóra 
december 10-én kerül sor az 
alsóörsi művelődési házban 
– folytatja tovább Julcsi, aki 
a személyes kommunikáci-
ót tartja fontosnak. Termé-
szetesen szükségük van a 
nyomtatott szóróanyagokra 
is és a közösségi oldalak-
ra. Nemrégiben megújult 
az egyesület honlapja, amit 
reményeik szerint évvégéig 
befejeznek, addig is frissí�-
tik a tartalmat, céljuk a napi 
korrekt tájékoztatás. 

Szendi Péter

Malomvölgy Nyugdíjas Klub 2019
A 2019-es év is események-
ben gazdag volt a klubunk 
életében. Folytattuk a már ha-
gyományossá, és jól bevált két 
hetenkénti klubesténket, me-
lyek kellemes beszélgetések 
keretében teltek, rendszere-
sen megemlékeztünk a tagja-
ink születés- és névnapjairól.
Ebben az évben is szervez-
tünk kirándulást, melynek 
úticélja Kőszeg és az ausztri-
ai Burgenland volt. Kellemes 
sétát tettünk a belvárosban, 
megnéztük a történelmi ne-
vezetességek többségét. A 
délutáni órákban Ausztriá-
ba látogattunk, nevezetesen 
Felsőpulyára, ahol a várat, és 
a belvárost néztük meg. Egy 
alkalommal közös wellness 
programot szerveztünk Sár-
várra, ahol szintén kelleme-
sen éreztük magunkat. Ki-
rándultunk Paloznakra, ahol 
a Márffy család történelmileg 

hí�res kúriáját mutatták be. 
E helyen szeretnénk megkö-
szönni az alsóörsi és lovasi 
önkormányzatok segí�tsé-
gét, amellyel az utazásainkat 
anyagilag és autóbusz ren-
delkezésre bocsájtásával is 
biztosí�tották. Erönkhöz mér-
ten segí�tettünk településünk 
virágosí�tásában, azok meg-
óvásában, valamint a Lovasi 
Napok, és más rendezvények 
lebonyolí�tásában.
A nyár folyamán két alka-
lommal vendégségben vol-
tunk a Sarok Borozóban, a 
tulajdonos Tóth család meg-
hí�vására. Köszönjük szépen 
a szí�ves vendéglátást! Külön 
szeretnénk megköszönni a 
„szépkorúak”-nak rendezett 
megemlékezést önkormány-
zatunknak és a szervezőknek.

Dienes Károly
Malomvölgy Nyugdíjas Klub

vezetője
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Ülésezett a Balatonfüredi Járási
Közbiztonsági Egyeztető Fórum

A Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság a járás köz-
biztonsági és bűnügyi 
helyzetét értékelte. A 
Balatonfüredi Rendőrka-
pitányság által kezdemé-
nyezett tanácskozáson a 
járás polgármesterei, ön-
kormányzatok és intézmé-
nyek képviselői, valamint 
a rendőrség és társszer-
veinek delegáltjai vettek 
részt.
Vancsura Miklós rendőr al-
ezredes köszöntötte a jelen-
levőket, majd ismertette a 
tanácskozás napirendi pont-
jait. Regdon László rendőr 
ezredes, kapitányságvezető 
értékelte a balatonfüredi já-
rás közbiztonságát a 2019. 
év első tí�z hónapjának adatai 
és mutatói tükrében. Kitért 
a járást érintő komolyabb 
bűncselekmények nyomozá-
sára, gépkocsi lopásokra, be-
töréssorozat elkövetőinek, 
valamint kábí�tószer-keres-
kedők elfogására. Ismertette 
a kapitányság előtt álló el-
végzendő feladatokat, és az 
elkövetkezendő időszakra 

kitűzött célokat.
A sorban következett 
Vancsura Miklós rendőr al-
ezredes, aki a közlekedés-
biztonságról, a rendészeti 
és megelőzési jellegű fel-
adatokról beszélt interaktí�v 
bemutatójában. A rendez-
vény elöljárója Pogány Pé-

ter rendőr ezredes, bűnügyi 
rendőrfőkapitány-helyettes 
hozzászólásában értékelte 
a kapitányság idei évi tevé-
kenységét.
A napirendi pontokat kö-
vetően a résztvevők kérdé-
seiket feltéve, véleményü-
ket megfogalmazva szóltak 

hozzá az elhangzottakhoz, 
és vitatták meg a felmerült 
problémákra adandó legha-
tékonyabb megoldásokat.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
iskolai bűnmegelőzés

 tanácsadó
Balatonfüredi

Rendőrkapitányság

SZÁLLÁSADÓK FIGYELEM
Új kötelező regisztráció és adatszolgáltatási rendszer!

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület tájékoztatót szervez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatási Központ
által előírt kötelező regisztrációról és adatszolgáltatásról.

Időpont: 2019. december 10., kedd 16.30
Helyszín: Alsóörs, Eötvös Károly Művelődési Ház, Endrődi Sándor u. 49.

Részvétel: ingyenes, a helyszínek regisztrációhoz kötött

Várjuk Csopak, Alsóörs, Felsőörs, Paloznak és Lovas településekről az érdeklődő szállásadókat!
Részvételi szándékát kérjük e-mailben, telefonon, személyesen vagy a Facebook eseménynél szíveskedjen jelezni.

Bővebb információ:
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület

Alsóörs, Vasút u. 3.
E-mail: info@balatonriviera.hu

Tel.: +36 87 575 000
Adatszolgáltatásról: info.ntak.hu
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Lovas Jövőjéért 
Egyesület

– beszámoló 
Tisztelt lovasiak! Hamarosan itt az év vége és szokás szerint, 
ilyenkor mindig értékelnünk kell az év közben nyújtott telje-
sí�tményünket. Ez fokozottan igaz egy olyan Egyesületre, ami-
lyen a miénk. Bár erőforrásaink és energiánk véges, minden 
évben azon munkálkodunk, hogy minőségben és élményben 
mindenkinek egyaránt elérhető rendezvényeket szervezzünk.
Az idei évben is, mint eddig mindig, figyeltünk arra, hogy ak-
tí�v szerepet vállaljunk a közösségi programok szervezésében, 
létrehozásában és lebonyolí�tásában. Megrendezésre került a 
húsvéti játszóház, a családi-gyereknap és még hátra vannak 
az Adventi kézműves délelőttjeink. Egyesületünk továbbra is 
kizárólag önkéntes alapon, a falu egész lakosságának szervez 
rendezvényeket és végez önkéntes tevékenységet. 

2020-ban is szeretnénk tevékenyen részt venni a falu közös-
ségi életében, és szí�nvonalas programok szervezésében. Nyi-
tottak vagyunk az épí�tő kritikákra, ötletekre, javaslatokra, 
hogy mivel tehetnénk településünket még vonzóbbá mind az 
itt élőknek, mind az idelátogatóknak. Szeretnék köszönetet 
mondani legtevékenyebb tagjainknak és önkénteseinknek 
munkájukért, önzetlenségükért, kreativitásukért, lelkesedé-
sükért. Köszönetünket szeretnénk még kifejezni anyagi és 
erkölcsi támogatóinknak. Továbbra is igyekezni fogunk hasz-
nos célokra felhasználni a támogatásukat.
Honlapunkon tájékozódhatnak egyesületünk és programja-
ink felől: www.lovas-je.info.
Adószámunk:19384878-1-19
Bankszámlaszámunk:
K & H Bank 10401220-50515753-55781009. 

Vellai János
elnök

Óévbúcsúztató
és Újévköszöntő Napok

Lovason
2019. december 23.

– 2020. január 1.
A hagyományoknak megfelelően a szervezők ismét 
hí�vják és várják Ö� nöket, töltsünk el kellemesen, békes-
ségben néhány órát, az év végén és az újév kezdetén, 
Lovason. Reméljük, hogy hozzájárulhatunk békés, bol-
dog ünneplésükhöz és egy örömökkel teli újév kezde-
téhez.

2019. DECEMBER 23. (hétfő) 17:00 óra
XX.  LOVASI BETLEHEMES

lovasi gyerekek előadásában
HELYSZI�N: LÖVAS, TEMPLÖM TE� R

A műsor után Varga János jóvoltból az elmúlt 20 év 
Betlehemes előadásaiból egy rövid képes videó kerül 

levetí�tésre.
Az idén is a bemutató alkalmából kí�vánhatnak

szeretetteljes karácsonyt egymásnak a lovasiak
és az idelátogató kedves vendégeink.

A meleg pogácsát, süteményt, lovasi asszonyok,
a forralt bort, forró teát a lovasi borosgazdák kí�nálják 

jó szí�vvel.  

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

2020. JANUÁR 1. (szerda) 14:00 óra
FORRALTBOR-FŐZŐ verseny népi kikiáltóval.

HELYSZI�N: LÖVAS, TEMPLÖM TE� R

Jelentkezés és információ: Vajda Kálmán.
Telefonszám: 20/955-72-09.

Ü� jévköszöntő várhatóan 16 órától.
Ütána: újborkóstolás.

Helyszí�n: Lovas, Faluház, Fő utca 8.

Hasznos információk:
Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás.

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

Támogatók, szervezők: 
Lovas Község Ö� nkormányzata és civil szervezetei, 

Csopak Környéki Borút Egyesület.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!


