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Négy új képviselővel
megalakult az önkormányzat

Ünnepélyes keretek között, októ-
ber 20-án a faluház tárgyalótermé-
ben megalakult az új képviselő-tes-
tület. A lakosság köréből elég nagy 
volt az érdeklődés. 

A Himnusz eléneklése után Mecsériné 
Róka Erzsébet a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a 
választás eredményéről, melyet önök 
külön cikkben olvashatnak az újságban. 
Az önkormányzati képviselők esküté-
tele és a megbí�zólevelek átadása után, 
a polgármester eskütételére került sor, 
majd ő is átvehette a megbí�zólevelét. 

Ferenczy Gáborné polgármester Má-
rai Sándortól idézet, miszerint: „Az 
életnek értéket csak a szolgálat adhat, 
amellyel az emberek ügye felé fordu-
lunk”. Majd hangsúlyozta, hogy mind a 
484 lovasi ember polgármestere sze-
retne lenni, mindenben segí�teni és tá-
mogatni szeretné őket. Megköszönte 
a választók bizalmát, és reméli, hogy 
Lovas fejlődése töretlen marad. Titkos 
szavazással, a polgármester javaslatá-
ra Fazekas Gábor Zoltánt választották 
meg alpolgármesternek. Megválasztot-
ták a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó 
és Ellenőrző Bizottságot, melynek el-

nöke Sárdi Máté, tagjai: Pintér Kornél 
és Tóth János képviselők. 

A következő napirendi pontban meg-
állapí�tották a polgármester tiszteletdí�-
ját, mely bruttó 149.576 forint, az úti-
költség térí�tése havonta bruttó 22.436 
forint. Fazekas Gábor Zoltán alpolgár-
mester lemondott a bruttó 134.618 
forintos tiszteletdí�járól, neki a törvény 
szerint bruttó 20.193 forint útiköltség 
térí�tés jár. A polgármesternek és a kép-
viselőknek a választást követően 30 
napon belül vagyonnyilatkozatot kell 
tenniük. 

Szendi Péter

Ismét választottunk
Az idei önkormányzati választások rendben lezaj-

lódtak, kirívó esemény nem történt – tudtuk meg 
Mecsériné Róka Erzsébettől, a Helyi Választási Bizott-
ság elnökétől. A 394 választásra jogosult állampolgár 
közül 233-an jelentek meg a szavazáson.

Ferenczy Gáborné polgármester 191 érvényes szavaza-
tot kapott, az érvénytelen szavazatok száma 41 darab volt. 
A képviselőválasztás során 11 egyéni listás képviselő-jelölt 
indult. Településünkön a 2019. január 1-i lakosságszám 
alapján a megszerezhető mandátumok száma négy fő. 

A 233 választópolgár által leadott érvényes szavazatok 
alapján, az új képviselő-testület tagjai lettek: Sárdi Máté 

137 szavazat, Tóth János 117 szavazat, Pintér Kornél 111 
szavazat, Fazekas Gábor Zoltán 96 szavazat. A további sor-
rend: Simon Róbert 69 szavazat, Csajka György János 65 
szavazat, Csomai Lóránt 55 szavazat, Márffyné Eredics 
Eszter 51 szavazat, Papp Huba 42 szavazat, Spirk László 
38 szavazat, Kovács Marcell 31 szavazat. A képviselőknél 
három érvénytelen voksolás volt. 

A Helyi Választási Bizottság megállapí�totta a választás 
eredményét. Fellebbezésre a törvényben biztosí�tott határ-
időre nem került sor, ezáltal a választás eredménye végle-
ges és hiteles. 

Szendi Péter
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Megemlékezés
az 1956-os forradalomról

Napsütötte délelőttön 
a Templom téren gyűltek 
össze az emlékezők. 1989. 
október 23. óta ez a jeles 
nap kettős nemzeti ünnep 
Magyarországon: az 1956- 
os forradalom kitörésének 
napja és az 1989-es Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 
napja. A kettős évfordulót 
az 1990. évi XXVIII. törvény 
iktatta a nemzeti ünnepek 
sorába.

Az ünnepség a Himnusz 
közös eléneklésével kezdőe-
dött, majd utána Kovács Má-
ria Györgyi, a lovasi Forra-
dalmi Tanács elnöke, Lovasi 
Jenő unokájának köszönté-
se következett.

Az ünnepi beszédet Dr. 
Huszár Pál történész, a 
Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának világi 
elnöke és a Dunántúli 

Református Egyházkerület 
főgondnoka mondta el. Pin-
tér Zselyke Ida 2. osztályos 
tanuló Pósa Lajos: Gondol-
jatok őseinkre cí�mű versét 
szavalta, majd Pintér Huba 
Csanád 5. osztályos tanuló 
Szőnyi Gyula: Szekértoló 
versét adta elő.

Az önkormányzat nevé-
ben Ferenczy Gáborné pol-
gármester és Sárdi Máté 
képviselő, a Magyar Vidék 
Országos 56-os Szervezet 
és a Történelmi Vitézi Rend 
nevében vitéz Pintér Kornél 
és gyermeke Pintér Huba 
Csanád, a Simon család ne-
vében Simon László helyez-
ték el az emlékezés koszo-
rúit. A Szózat eléneklésével 
zárult az idei ‘56-os megem-
lékezés.

Magócsi Andrea
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Lovas Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt

 a 2019. november 8-án megrendezésre kerülő 

Márton napi vígasságra
Helyszín: Lovas, Faluház Nagyterme

Program:
17:30  Endrődi Sándor Református Általános 

Iskola diákok műsora
 Borszentelés, boráldás, borkóstolás
18:30 Libavacsora (2500 Ft/fő) 
20:00 Élőzene
A program részét képező kulturális és zenés mű-
sorokat Lovas Község Önkormányzata, a vacso-
rát és a büfét pedig a Sarok Borozó biztosítja.
Kérünk minden borászt és szőlősgazdát, hogy 
hozzon magával két üveg (2x7,5 dl) bort meg-
szentelésre és fogyasztásra. Köszönjük!

További információ és asztalfoglalás:
Sárdi Máté, 30-324-44-89

Mindenkit sok szeretettel várunk!

  

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

2019. november 18-án, Lovas Szőlőhegyen

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉST
szervezünk!

Az akció keretében az alább felsorolt gyűjtőpontokra az 
ágakat, ágnyesedékeket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter 
hosszú ágak) nem dróttal, kévékbe kötve, a fűkaszálékot, 
falombot lezárt zsákokba helyezzék ki. A zsákolást úgy 
szabad elvégezni, hogy az kibí�rja a kézi emelést. Ameny-
nyiben a zöldhulladék közé kommunális hulladék jellegű 
egyéb anyag kerül, a kevert anyag komposztálásra alkal-
matlanná válik, í�gy a gyűjtő autó nem szállí�tja el!

O� reghegy (Szőlőhegy) gyűjtőpontok:
– Cinca út- Csárda út- útkereszteződés 
– Vámosi út – O� reghegyi út kereszteződés
– Benke út (táblával kijelölt terület)
– Icce utca- Vámosi út sarok 
–  Csárda úton - régi Gondűző Csárda feletti terület (tűz-

csap mellett)
– Pityóka úton (táblával kijelölt terület)

Kishegy gyűjtőpontok:
– Kishegyi úton (táblával kijelölt terület)
– Arany János úton (táblával kijelölt terület)

A szállító járművek november 18-án gyűjtik be a zöld 
hulladékot.

A kevert és nem megfelelő kiszerelésben, valamint utólag 
kihelyezett zöld hulladékot nem szállí�tjuk el, azok illegális 
hulladéknak minősülnek.

Megértő együttműködésüket előre is köszönjük!

Kedves Lovasiak!

Ezúton szeretnék köszönteni Mindenkit. 

PATAKI JÚ� LIA vagyok, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület új tagja, Zelinda 
utódja. 
Turizmus-vendéglátás szakon szereztem diplomát, korábban foglalkoztam ba-
latoni turisztikai kiadványok készí�tésével, illetve dolgoztam utazási irodában, 
gazdasági területen.
A Balaton mindig igazi nagy szerelem volt az életemben, í�gy nagyon boldog va-
gyok, hogy tevékenyen részt vehetek az itteni közösség épí�tésében. 

Nagyon várom a közös munkát és a sok közös élményt!
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Állatorvosi tanácsok
a házi kedvencek őszi-téli gondozásához

A cikk írásakor még ké-
sői meleg van, de ismerve 
időjárásunk kiszámítha-
tatlanságát, lehet, hogy 
mire az írás megjelenik, 
már a meleg ruhákat ke-
ressük elő a szekrény-
ből. Ezért szeretnék már 
most a házi kedvenceink 
(kutya, macska) őszi, téli 
gondozásáról, etetéséről 
írni, hogy állataink minél 
könnyebben átvészeljék a 
hideg, havas, jeges idősza-
kot. 

A kutyák, macskák- nor-
mál esetben- téli dús szőr-
zet növesztésével, a bőr 
alatti zsí�rréteg növelésével 
készülnek fel a télre, de ez 
önmagában még nem ele-
gendő az egészséges élethez. 
Nagy a különbség a szobá-
ban lakó és a szabadon tar-
tott állatok téli gondozása 
között. A házban élő kutyák 
a szerencsések, rájuk csak a 
séták alkalmával kell jobban 
figyelni. Kistestű kutyáknak 
„védőruha” ajánlott. A séta 
végeztével a talppárnákat, 
ujjközöket legjobb lemosni, 
szárazra törölni. Különböző 
„mancsvédő” kenőcsöket 
is be lehet szerezni. A 
szabadban tartott kutyák 
élete sokkal keményebb 
télen, ezért a következőkre 
feltétlenül oda kell figyelni a 

gazdinak: a kutyaház legyen 
szigetelt, a belseje állandóan 
száraz. Legyen kibélelve 
(műanyag, műszál kerülen-
dő), legyen szélfogó a bejá-
ratnál. A kutyaház akkora 
legyen, hogy az állat a saját 
hőjével fel tudja azt fűteni, s 
legalább akkora, hogy fel is 
tudjon benne állni. Ha túlmé-
retezett a kutyaház, az állat 
fázni fog benne. A mancsok 
állapotát az ő esetükben is 
figyelni kell. A kint tartott ál-
latok energiaigénye megnő, 
ezért a megszokott adagnál 
15-20 %-kal több ennivalót 
igényelnek (meleg étel!). A 
hideg napokban az ivóvi-
zük gyorsan befagy, í�gy ezt 
is gyakran ellenőrizni kell. 
Nem szabad fagyos időben 
szabadban tartani a beteg, a 
műtéten átesett, a rövid sző-
rű, kistestű és öreg kutyá-
kat. A láncon tartott kutyák 
látványa felháborí�t (nyáron 
is). Ahol nincs megbí�zható 
kerí�tés a ház körül, ott is le-
het kennelt készí�teni a kutya 
számára. Sokszor hallom az 
állattulajdonosoktól, hogy 
a külső paraziták elleni vé-
dekezést télen felfüggesztik, 
mondván télen úgy sincs 
kullancs, atka. Nagy tévedés, 
a kullancsok, atkák, bolhák 
télen is életben maradnak 
és okoznak is megbetegedé-

seket (babesiosis, Lyme kór, 
rühösség, demodikózis, stb). 
A tüdő, - gyomor, - bélférges-
ség-mentességet is biztosí�ta-
ni kell (belső paraziták elleni 
védekezés). Az idősebb, fő-
leg nagytestű kutyákat még 
inkább megviseli a téli idő-
szak. A kor előrehaladtával 
egyre gyakoribbak a moz-
gásszervi, reumatikus, kopá-
sos, fájdalmas elváltozások 
az í�zületekben. Ezek a tüne-
tek az erős hidegben még in-
kább felerősödnek. Az állat 
nehezen kelthető fel, moz-
gása imbolygó, nehézkes, 
leüléskor, lefekvéskor kere-
si azt a testhelyzetet, ahol 
kevésbé fájnak a kikopott, 
gyulladásos csí�pőí�zületek. 
Ha a tulajdonos időben for-
dul állatorvoshoz, ez a be-
tegségcsoport jól kordában 
tartható, kezelhető. S még 
valami, ami a télhez kap-
csolódik: a szilveszteri pe-
tárdázás. Nem kétlem, hogy 
sok embernek örömet okoz, 
ha durrogtatást, pufogtatást 
produkálhat. Úgyanezt a ku-
tyák, macskák másképpen 
élik meg (hallásuk 100-szor 
érzékenyebb az emberénél). 
Főleg az érzékeny, gyengébb 
idegrendszerű, epilepsziá-
ra hajlamos egyedekről van 
szó. Bennük a petárdázás 
hatalmas félelmet, stresszt 

válthat ki. Válaszuk, ha te-
hetik, a menekülés. Minél 
távolabb lenni a hang- és 
fényhatásoktól! Ennek ered-
ménye január elején a sok, 
otthonát vesztett, gazdátlan 
kutya. Ha sikerül befogni és 
a chip alapján azonosí�tani a 
gazdát, ez a jobbik eset. Ha 
nem, akkor jön a menhely. 
Szilveszterkor gondoskodni 
kell arról, hogy a kutyánk, 
macskánk biztonságban 
érezze magát és ne legyen 
lehetősége kárt okozni ön-
magának és a környezeté-
nek. A bezártság epilepsziás 
rohamot is kiválthat. E� rzé-
keny idegrendszerű állat 
esetében többféle nyugtató 
hatású szer is forgalomban 
van, a gazdi forduljon taná-
csért állatorvosához. 

A házcicák közül azok a 
„mázlisták”, akik házban él-
hetnek. A külsősöknek vé-
dett helyet kell biztosí�tani 
(melléképület, kazánház, 
stb.) Az üdülőtulajdonosok 
távoztával sok, addig etetett 
– hegyi, parti – macska indul 
meg az éhségtől hajtva a falu 
felé. A sorsuk – az állatvé-
delem pénz – és helyhiánya 
miatt – néhány segí�tőkész 
emberen múlik. Megoldat-
lan, megoldhatatlan helyzet.

Dr. Tarnai Dezső 
állatorvos

Megemlékezés a 13 aradi vértanúról
Október 6-án este hat órakor az Arany és Petőfi utca sarkán található Aradi Vértanúk Emlékműnél gyülekeztek az emberek. 
A Himnusz eléneklése után Fazekas Gergő Hunor 4. osztályos tanuló emlékezett meg az aradi vértanúkról. Pintér Zselyke 
Ida 2. osztályos tanuló Pohárnok Jenő: E� n í�gy imádkozom cí�mű versét adta elő, majd Pintér Huba Csanád 5. osztályos tanuló 
Móra László: Októberi könnycseppek cí�mű versét mondta el. Végezetül Gergácz Szabolcs Koppány énekelte el a Haran-
gok cí�mű dalt. Az emlékezés koszorúját Lovas Község O� nkormányzata nevében Volford-Hull Zita alpolgármester és Csajka 
György képviselő helyezték el. Az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség nevében Dienes Károly gondnok koszorúz-
ta meg az emlékművet. A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet és a Történelmi Vitézi Rend nevében vitéz Pintér Kornél 
elnök, és fia Pintér Huba koszorúzott. Majd Volford-Hull Zita alpolgármester meggyújtotta a 13 mécsest. A megemlékezés 
a Szózat eléneklésével ért véget. Magócsi Andrea
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VIII. Szüreti fesztivál Lovason

A szüreti fesztivál október 
5-én került megrendezés-
re. Mivel reggel felhős időre 
ébredtünk és az eső is ela-
kezdett szemerkélni, emiatt 
gyorsan át kellett rendezt-
ni a helyszí�nt Sárdi Máté 
falugondnok segí�tségével. 
A nagyteremből fel kellett 
vinnünk a kisterembe a 
cí�mkekiállí�tást, í�gy a Faluház 
nagytermében került lebo-
nyolí�tásra a program. Az át-
rendezés után úgy dí�szí�tet-
tük fel a termet, hogy vidám 
szüreti fesztivál hangulata 
legyen. Nagy örömünkre a 
dí�szí�tésben részt vett pár 
lelkes segí�tő is.

Négy órától kezdődött a 
hivatalos program az ita-
los cí�mke kiállí�tással, amit 
Volford-Hull Zita nyitott meg. 
Az alpolgármester asszony 
megnyitója után és a progra-
mok között Gergácz Szabolcs 
Koppány adott elő szüret-
tel kapcsolatos népdalokat. 
Az italos cí�mkéket Varga 
János gyűjtötte és rendezte 
el, hogy mindenki megcso-
dálhassa őket. Nagy élmény 
volt végig nézni őket, hiszen 
voltak olyan cí�mkék, melyen-

ket nagyon régen, gyerekko-
romban láthattam utoljára.

Nagy izgalommal néztük az 
időt, és bí�ztunk benne, hogy 

az eső nem ered el, mert már 
gyülekeztek az emberek a 
felvonulásra. A gyerekek és 
felnőttek nagy örömmel fog-
lalták el a helyeket, Kis Áron 
fogatán és az Alsóörsről köló-
csönkapott elektromos kis-
buszon. Idén is szí�nesí�tette a 
felvonulók sorát pár népviseo-
letbe öltözött lovas. Először a 
kisbí�ró rigmusokba szedte a 
hí�reket, aztán kezdetét vette 
a szüreti felvonulás. A menet 

a Faluház udvarára érkezett 
vissza. Ezután Katona Csaba 
történész „Bor és a szüret 
Magyarországon” cí�mű elő-
adásával folytatódott a prog-
ram a nagyteremben.

A gyerekek számára is 
szí�nes és vidám programot 
kí�náltunk. Dienes Andrea 
lelkesen festette a kis gyer-
mekarcokra és kezecskékre 
a szebbnél-szebb mintákat. 
A Napraforgóház Gyermek-
udvar kézműves foglalkozá-
sán a gyermekek papí�rból 

sünit, pók mécsestartót, 
halloween tököt készí�thetö-
tek. Mindezek mellett a ki-
csik különböző ügyességi 
játékokkal is játszhattak. A 
programok után zsí�ros és 
tepertőkrémes parasztke-
nyeret kí�náltunk a megjelen-
teknek, melyet musttal öb-
lí�thettek le a részvevők. Este 
11 óráig tartott a mulatság, 
melyhez a Summer Band Ze-
nekar szolgáltatta a melódi-
ákat és a jó hangulatot.

Magócsi Andrea

Lovas Község Önkormányzata köszönetét szeretné 
kifejezni a VIII. Szüreti fesztivál támogatóinak: Alsó-
örs Község Önkormányzatának, hogy rendelkezésre 
bocsátotta a kisbuszt, továbbá mindazon civil szerve-
zeteknek, magánszemélyeknek, akik adományukkal, 
szabadidejük feláldozásával hozzájárultak a Szüreti 
fesztivál sikeres megszervezéséhez és lebonyolításá-
hoz. 
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Több száz ember életét könnyíti
meg a felújított út Lovason

A Belügyminisztérium 
több mint nyolcmillió fo-
rintos vis maior támoga-
tásával járhatóvá tették 
Lovason a fél kilométeres 
Kishegyi utat, amit ünne-
pélyes körülmények kö-
zött adtak át kedden. Ez-
zel több száz ember életét 
könnyítették meg, akik ne-
hezen tudták megközelíte-
ni otthonaikat.

– Jó úton jár Lovas, foly-
tatni kell az együttműkö-
dést – érvelt Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő az 
átadás és a település folya-
matos fejlődése mellett. 
Hozzátette, szí�vesen, öröm-
mel segí�tette a település töü-
rekvéseit.

Ferenczy Gáborné, a 484 
lakosú Lovas polgármes-
tere emlékeztetett, az utat, 

ahol száznál is több ember 
él, tavaly nyár végén egy vi-
har megrongálta, teljesen 
legyalulta, mély kátyúk ke-
letkeztek a felületén, gyalog 
is alig lehetett járni rajta. Ezt 
tették rendbe a vissza nem 
térí�tendő támogatással, amit 
Kontrát Károly segí�tségével 
kaptak meg. Az út helyreál-

lí�tásánál a ví�zelvezetést is 
megoldották, a felületét pe-
dig cementes eljárással sta-
bilizálták.

A polgármester felidézte, 
az országgyűlési képvise-
lő segí�tségével az elmúlt öt 
évben hatalmas fejlődésen 
ment át a falu, járdákat, 
buszmegállót épí�tettek, uta-

kat aszfaltoztak, felújí�tották 
a faluházat, új közösségi 
helyszí�nt hoztak létre. Már 
kezükben vannak az elnyert 
pályázatok, 26 millió fo-
rintot fordí�thatnak például 
szennyví�zelvezetésre, orvosi 
rendelőre, falugondnokság-
ra, szociális tűzifára, mű-
anyag és gumiborí�tású kül-
téri konditeremre.

– Már ráfért az útra a fel-
újí�tás, a többi lakóval együtt 
nagyon örülünk neki – je-
gyezte meg Kovácsné Ba-
ranyai Mária, az egyik lakó. 
Az asszony úgy mondta, a 
mély kátyúk miatt gyalog és 
autóval is alig tudtak közle-
kedni. A háza elé csapadékos 
időben még a hordalékot is 
levitte a ví�z.

Kovács Erika
(Veszprém megyei Napló)

Biztonságban emlékezzünk szeretteinkre
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság fokozott rendőri je-

lenléttel készül minden évben, a Halottak Napjához köt-
hető temetőlátogatásokra. A civil és egyenruhás rendőrök 
egyaránt járőröznek majd a sí�rkertekben és azok környé-
kén, a polgárőrséggel, a közterület-felügyelőkkel, valamint 
a temetőgondnokokkal együttműködve a biztonságos, és 
baleset-mentes közlekedés segí�tése, valamint a vagyon el-
leni bűncselekmények megelőzése, továbbá az esetleges 

folyamatban lévő jogsértések megszakí�tása érdekében. 
Kérjük, fogadja meg hasznos prevenciós tanácsainkat, 
hogy valóban biztonságban emlékezhessünk néhai szeret-
teinkre:

A jelentős gyalogos, és járműforgalom miatt a sí�rkertek 
környékén, illetve azok parkolóiban óvatosan, és körülte-
kintően közlekedjünk a közlekedési balesetek megelőzése 
érdekében!  

A kegyeleti megemlékezésre autóval érkezők a jármű-
ben semmilyen értéket jól látható helyen ne hagyjanak, és 
győződjenek meg arról, hogy bezárták gépkocsijukat!

Felesleges iratokat, bankkártyákat, egyéb értékes tár-
gyat ne vigyünk magunkkal, hiszen ilyen időszakban jel-
lemzően számos bűnelkövető figyelme fordul a temetők 
felé!

A sí�rok rendezése közben is figyeljünk értékeinkre, azo-
kat ne hagyjuk soha őrizetlenül!

A kegyeleti megemlékezés pillanatai közben is figyel-
jünk személyes tárgyainkra!

Balatonfüredi Rendőrkapitányság
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 15. szám

Telefon: 06-87-482-288/107/112
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Őszi közlekedés:
legyenek körültekintőek!

A megváltozott időjárá-
si- és útviszonyok miatt 
fokozott veszélyhelyzettel 
kell számolniuk a jármű-
vezetőknek. A Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság jó tanácsokkal se-
gíti a közlekedőket.

Az ősz beköszöntével rövi-
dülnek a nappalok és a párás, 
ködös, esős idő megnehezí�ti 
a közlekedést. A járműveze-
tők számára fontos feladat 
az őszi közúti közlekedésre 
való felkészülés, mellyel a 
balesetveszélyes helyzetek 
elkerülhetők. A Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság az alábbiakra hí�vja fel a 
járművezetők figyelmét:

•  Mielőtt útnak indulnak, 
ellenőrizzék a gumiab-
roncsok állapotát, a meg-
felelő nyomást, a bordá-
zat mélységét! Lehetőség 
szerint ne használjanak 
4 milliméternél kisebb 
mintázat-mélységű gu-
miabroncsot! Ne feled-
kezzenek meg a téli gumi 
időben történő beszer-
zéséről és felszereléséről 
sem!

•  O� szi reggeleken párás, 
deres és száraz útszaka-

szok válthatják egymást, 
megváltozhatnak a tapa-
dási viszonyok. Legye-
nek körültekintőek!

•  Balesetveszélyes a párás, 
jeges szélvédő és a nem 
megfelelő kilátás, ezért 
elindulás előtt a párát, a 
jeget el kell távolí�tani!

•  Fontos, hogy a jármű 
jól látható legyen, ezért 
ellenőrizzék a világí�tó 
berendezések működé-
sét, és gondoskodjanak 
a lámpák búrájának tisz-
tán tartásáról!

•  Töltsék fel az ablaktisztí�-
tó tartályt lehetőleg téli 
szélvédőmosó folyadék-
kal, és ellenőrizzék az 
ablaktörlő gumik állapo-
tát!

•  Fokozott óvatossággal 
közelí�tsék meg a gyalo-
gos-átkelőhelyet, mert a 
gyalogosok – időjárástól 
függően – esernyővel, 
kapucnival közlekednek, 
ami akadályozza őket a 
kilátásban.

•  A téli időszak közeled-
tével egyre később vi-
lágosodik és korábban 
sötétedik. Szürkületben, 
sötétedéskor lakott te-
rületen kí�vül is számí�t-
sanak a munkába, iskolá-

ba, illetve onnan induló, 
gyalogosan vagy kerék-
párral – akár nehezen 
észlelhető – közlekedők 
megjelenésére.

•  A ví�zátfolyások, az őszi 
munkálatoknál az úttest-
re felkerült sár veszély-
források lehetnek, ezért 
fokozott óvatossággal 
közlekedjenek!

•  Erdős, bokros részen a 
lehulló falevelek csú-
szóssá teszik az utat, 
ezért a sebesség meg-
választásánál alkalmaz-
kodjanak a megváltozott 
útviszonyokhoz!

•  Figyeljenek az útra té-
vedt állatokra, és nem-
csak a vadat jelző táblá-
nál, hanem mindenkor 
válasszanak olyan sebes-
séget, hogy adott eset-
ben biztonságban meg 
tudjanak állni!

•  Erre az időszakra jel-
lemző a köd kialakulása 
is, gyakran a foltokban 
előforduló köd korlátoz-
za a belátható útszakasz 
hosszát. Elsősorban a 
sebesség és a követési 
távolság helyes megvá-
lasztására, valamint az 
előzési szabályok be-
tartására kell kiemelt 

figyelmet fordí�tani. A 
látni és látszani elv ezen 
időszakban is nagyon 
fontos, í�gy feltétlenül 
gondoskodjanak a jár-
művek megfelelő vilá-
gí�tásáról! Köd esetén 
szükség szerint használ-
janak ködlámpát.

•  Ködfényszórót és hátsó 
helyzetjelző ködlámpát 
csak indokolt esetben 
használjanak! A hátsó 
helyzetjelző ködlámpa a 
mögöttünk haladót erős 
fénye miatt zavarhatja, 
bekapcsolása mellett a 
féklámpa nehezebben is-
merhető fel, ami baleseti 
veszélyforrás is lehet.

A balesetek elkerüléséért 
a legtöbbet maguk a közle-
kedők tehetnek azzal, hogy a 
szabályokat betartva, türel-
mesen, egymásra odafigyel-
ve vesznek részt a közleke-
désben.

Balesetmentes közleke-
dést kí�ván a Veszprém Me-
gyei Rendőr-főkapitányság!

… hogy mindenki hazaér-
jen!

Szabó Zoltán
megelőzési előadó

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság

MEGHÍVÓ
SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSÉRE

Szeretettel várunk minden 62 éven felüli
lovasi állandó lakost

2019. november 28-án, csütörtökön, 16.00 órakor
a faluház nagytermében tartandó ünnepségre.

 Kérjük, jöjjenek el, hadd lássuk vendégül
és köszöntsük Önöket nagy tisztelettel!

Lovas Község Önkormányzata

Köszönetnyilvánítás
Lovas Község Önkormányzata köszönetét sze-
retne kifejezni az Alsóörsi Önkormányzatnak, 
hogy rendelkezésre bocsátotta a kisbuszt, a 
helyi egyesületeknek, polgárőröknek önkor-
mányzati dolgozóknak és magánszemélyek-
nek, akik a szüreti fesztivál megszervezésé-
ben, lebonyolításában és a terem díszítésé-
ben segítettek.
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Orvosi tanácsok az őszre

Tisztelt Olvasók!

Itt van az ősz, itt van 
újra… már nem kényeztet 
bennünket a kései nyárias 
meleg, jönnek a hűvös, kö-
dös napok, mikor sajognak 
az í�zületek, elkezdődött az 

iskola, óvoda, a gyerekek 
adják-veszik a ví�rusokat, 
haza is jut belőlük.

Az ilyen fertőzéseket nem 
tudjuk igazán megelőzni, 
ezek a ví�rusok gyakran vál-
toznak, s minden új variáns, 
új a szervezetünknek is, ami 
ugyanúgy reagál láz, vagy 
hőemelkedés, torokfájás, 
orrfolyás, köhögés. Ennek 
nincs gyógyszere, az anti-
biotikumok nem hatnak rá, 
nincs más lehetőség, mint 
megadni a szervezetünk-
nek, hogy leküzdje a fertő-
zést. Pihenés, tüneti sze-
rek-orrspray, lázcsillapí�tó, 
torokfertőtlení�tő, köptető, 
s nem utolsó sorban sok 
forró tea! Ha nem alakul ki 
szövődmény, egy hét alatt 
lezajlik a betegség, de ha 

ezután is lázas valaki, vagy 
nagyon köhög, forduljon or-
voshoz!

Az influenza is hasonló 
tünetekkel kezdődik, de 
majd csak a tél végén szá-
mí�thatunk rá, ennek sokkal 
súlyosabb szövődményei 
lehetnek! Hamarosan érke-
zik az új védőoltás, kérem 
jelentkezzenek minél töb-
ben, családjukat is védhetik 
ezzel a járványtól. Tovább 
folyik praxisunkban a nép-
egészségügyi vastagbélrák 
szűrés! Kérem, aki meg-
kapja a meghí�vólevelet, 
használja ki a lehetőséget, 
jelentkezzen a rendelőben, 
a mintavételi eszközökért! 
Egyszerű dolog, mégis idő-
ben felfedezhetjük a rossz-
indulatú folyamatot!

Bevezető mondatomban 
emlí�tettem a sajgó í�zülete-
ket, nagyon jó gyógyszere 
ennek a rendszeres test-
mozgás! Sokan mondják, 
ha emlí�tem nekik, hogy 
mozognak ők eleget a kert-
ben, konyhában-de ez nem 
ugyanaz! Egy kis torna, rö-
vid, vagy hosszabb séta, 
vagy túra, kinek-kinek kedk-
ve, vagy ereje szerint, az az 
igazi! Hamarosan itt a tél, 
amikor már nehezebb sza-
badtéri programot találni, 
egy-egy szép őszi nap még 
biztosan lesz, ami erre meg-
felelő!

Köszönöm figyelmüket:

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos

FELHÍVÁS
természetben nyújtott szociális tűzifa igénylésére

Lovas Község O� nkormányzata sikeres pályázata alapján 
a Belügyminisztérium BMO� GF/51-41/2019. iktatószámú 
támogatói okirata szerint 518.160,- Ft vissza nem térí�ten-
dő támogatásban részesült, melyből 24 erdei köbméter 
kemény lombos tűzifát biztosí�that a rászorulók részére.

Lovas Község O� nkormányzatának Képviselő-testülete a 
11/2019. (X. 14.) önkormányzati rendeletével természete-
ben nyújtott szociális tűzifa támogatást biztosí�t a Lova-
son élő azon rászoruló háztartások részére, akik a szociá-
lis igazgatásról szóló törvény szerint
a. aktí�v korúak ellátásában, vagy 
b.  időskorúak járadékában részesül, vagy
c.  természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott telepü-

lési támogatásra, különösen lakhatási célú települési tá-
mogatásra jogosult, vagy 

d.  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy 
e.  akinek jövedelme a szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) 
bekezdése szerinti átmeneti települési támogatás meg-
állapí�tásánál figyelembe vehető jövedelmet nem haladja 
meg.

A támogatás mértéke háztartásonként maximum 5 m3 tűzifa. 
A támogatásra nyitva álló keret 24 m3.
Támogatási kérelmet 2019. október 15-november 15. kö-
zött lehet benyújtani. A kérelem nyomtatvány beszerezhető 
a Közös O� nkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén vagy 
letölthető a település honlapjáról (www.lovas.hu). A kérel-
méhez mellékelni kell a támogatásra való jogosultságról szóló 
határozatot az a-d pont szerinti kérelmező esetén. A kérelem 
benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő!
A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bí�rálja el a kérel-
mezők rászorultsága alapján.
A támogatás megállapí�tása esetén a tűzifát az önkormányzat 
a falugondnoki szolgálat közreműködésével, gépjárművel a jo-
gosult lakóhelyére szállí�tja.
A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értéke-
sí�theti, nem adhatja át másnak, csak a kérelemben megjelölt 
ingatlanon használhatja fel!

Lovas, 2019. október 15.

Ferenczy Gáborné
polgármester
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HIRDETMÉNY
Lovas Község Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. (III.26) 
Kormányrendelet, valamint a nem-
zeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény alapján
2020. évre kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 
a 2019/2020. tanév második és a 
2020/2021. tanév első félévére vo-
natkozóan.

A pályázati feltételeknek megfelelően 
Lovas Község O� nkormányzata pályáza-
tot hirdet az „A” és „B” tí�pusú támoga-
tásra.
A részletes pályázati felhí�vás megte-

kinthető a www.lovas.hu oldalon, a Ki-
í�rt pályázatok menüpont alatt, vala-
mint a község hirdetőtábláin.

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának  
határideje: 2019. november 5.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa 
Hungarica)

A pályázatokat Lovas Község Önkor-
mányzatának címére (8228 Lovas, 

Fő u. 8.) kell benyújtani személye-
sen, vagy postai úton. A postai úton 
benyújtott pályázatoknál a postabé-
lyegző dátumát vesszük figyelembe.

Kérjük, hogy pályázata benyújtását ne 
hagyja a benyújtási határidő napjára, 
mert hiányzó dokumentum esetén, 
nem lesz lehetőség annak pótlására.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
lehet: az Alsóörsi Közös O� nkormány-
zati Hivatal Lovasi Kirendeltségén sze-
mélyesen, vagy telefonon a 06-87/447-
694- es telefonszámon. 

Lovas, 2019. október 2.

Ferenczy Gáborné
polgármester  

Tájékoztató
A rezsicsökkentésben nem részesült háztartások 2019. 

december 15-ig válthatják be a 12.000 forint összegű utalvá -
nyaikat. A határidő elmulasztása jogvesztő! Kérjük, mielőbb 
gondoskodjanak a tüzelőanyag átvételéről!

Felhí�vjuk a figyelmet, hogy módosult a szálláshely-üzemel-
tetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet. 
A szálláshely szolgáltatási tevékenységet végzőknek – egyéb 
szálláshely üzemeltetőknek is - 2019. november 30-ig be kell 
nyújtani a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló doku-
mentumot a jegyzőhöz és nyilatkozniuk kell a 239/2009. (X. 
20.) Korm. rendelet 1. melléklet 3-6 pontjában meghatározott 
bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről.

A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy mű-
ködési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szol-
gáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó kö-
vetelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti, hogy 
a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszál-
láshely szolgáltatásra módosí�tsa. A módosí�tási kérelemmel 
egyidejűleg köteles benyújtani a 6. § (2) bekezdés d) alpont-
jában meghatározott dokumentumot, valamint az 1. mellék-
let 7. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési 
követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot. Ezen 
szálláshely-szolgáltató köteles a turisztikai térségek fejlesz-
tésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 29.) Korm. rendelet 
15. § (3) bekezdése szerint eljárni. A jegyző a nyilvántartás-
ba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alka-
lommal hatósági ellenőrzés keretében, éves ellenőrzési terv 
alapján ellenőrzi.

dr. Hajba Csabáné
aljegyző

Adventi
kézműves foglalkozások

Tisztelt Lovasi lakosok!
Szeretnénk mindannyiukat meghí�vni a

LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET
ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSAIRA:

December 1.
 Adventi koszorú készí�tés

December 15.
Adventi fenyődí�sz készí�tés

December 22.
Adventi mézeskalács készí�tés

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

illetve Facebook oldalunkon
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„Az érték velem van!”
Készíts szelfit településed értékeiről!

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága,
a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság

fotópályázatot hirdet általános és középiskolások számára

Téma: O� rökí�tsétek meg, ami fontos számotokra a települése-
teken! Készí�tsetek szelfit vele! Lehet épí�tészeti vagy termé-
szeti érték, de akár a településed kiemelkedő személyisége, 
csoportja vagy gasztronómiai különlegessége. Figyeljetek 
arra, hogy az arcotok jól látható legyen a fotókon, de ne ke-
rüljetek veszélyes helyzetekbe! O� römmel fogadunk vidám, 
vicces fotókat is, de csak abban az esetben, ha nem sértik 
senki érzékenységét.
Pályázhatnak egyéni alkotók vagy csoportok. Egy pályázó 
maximum 3 fotóval nevezhet.
A fotók felbontása: min. 5 Mpixel.

Beküldési határidő: 2019. november 21. (csütörtök)

Beküldés módja:
E-mailben Kovács Ernőné közművelődési asszisztens részére 
az asszisztensek.veszprem@gmail.com cí�mre.
Kérjük tüntessétek fel az alábbiakat:
A fotók elnevezésénél: a település és az érték megnevezése
Az e-mailben: név, életkor, elérhetőség (telefonszám, e-mail 
cí�m) iskola, neve cí�me.

Eredményhirdetés:
2019. november 29-én (péntek) a IV. Veszprém Megyei E� r-
tékünnep keretében.
Helyszí�n: Faluház – Bakonybél, Pápai u. 7.
Kategóriánként külön dí�jazzuk a legjobb művek alkotóit, akik 
értékes jutalmakban részesülnek.

A legkiválóbb pálymunkákat felhasználjuk a „Veszprém 2023 
Európa Kulturális Fővárosa” projekthez kapcsolódó anya-
gokban, amelyek megmutatják, hogyan látják a fiatalok Vesz-
prém megye értékeit.

A fotók beküldésével a pályázók hozzájárulnak azok további 
felhasználásához.

A legjobban sikerült alkotásokat kiállítjuk a IV. Vesz-
prém Megyei Értékünnepen.

További információ:
Kovács Ernőné közművelődési asszisztens 20/365 7556 asz-
szisztensek@gmail.com

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. Telefonszám: +36-1+611-7500 Honlapcím: www.nmi.hu
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cégjegyzékszám: 01-09-291888

Kedves Könyvtár Látogatók!
Új könyvek érkeztek a könyvtárba

Johanna Lindsey:  Callahan-Warren család 1.: Szí�ved-
ben a válasz

Johanna Lindsey:  Callahan-Warren család 2.: Perzselő 
ölelés

Johanna Lindsey:  Callahan-Warren család 3.: Vegyél el 
még alkonyat előtt

Tomor Anita: Most már együtt álmodunk
Anna Tyler: O� ratánc
Fábián Janka: Rose regénye
Ava Dellaira: Kedves Halottak
Alex North: A suttogó
Jason Matthews: Vörös veréb
L.J. Ross: A platánfa kapujában
Chloe Benjamin: A halhatatlanok
Nógrádi Gábor: Segí�tség, állat!

Péter James: Meg kell halnod
Susan Wiggs: Mennyből az angyal
Tasmina Perry: Ház medencével
Jo Nesbo: Nemeszisz
Anna Ostby:  Boldogságforgácsok: szeretetről, re-

ményről és csokoládéról
Jussi Adler- Olsen: Nyomtalanul
Laura Marshall: Három apró hazugság
Tasmina Perry: A család barátja
Janet McNally: Lányok a Holdban
Mary Kubica: A fogadott lány
Praznovszki Mihály: Küzdelmek és csetepaték
Suhai Pál: Mikszáth Kálmán versei

Könyvtárból leselejtezett könyvek ingyen elvihetők a 
nyitvatartási időben.

Magócsi Andrea
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Godzsa Zoltán nem adja fel,
szeretné Veszprémben bemutatni

a nyomdagépeit
2017-ben írtunk először 

Godzsa Zoltán veszprémi 
nyomdászról és az öreg 
nyomdagépekről, nyomdai 
felszerelésekről, amelyek-
nek helyet keres, mivel 
úgy tartja, érdemes lenne 
megőrizni őket az utókor 
számára.

Mint korábban beszámol-
tunk róla, két évvel ezelőtt 
bezárt a veszprémi Pannon-
print nyomda, amely 1989-
től működött a városban. 
Akkor az üzem vezetője, 
Godzsa Zoltán úgy gondolta, 
érdemes lenne megmenteni 
az öreg, de működőképes (és 
az utolsó pillanatig haszná-
latban lévő) ólmos nyomda-
gépeket és nyomdai eszkö-
zöket, fotókat, dokumentu-
mokat egy helyi ipartörténeti 
gyűjtemény számára, ahol 
tovább öregbí�thetik a veszp-
rémi nyomdászat közel 230 
éves hí�rnevét.

A legjobb az lenne, mondja, 
ha működés közben lehetne 
megmutatni ezeket a ma-
sinákat az érdeklődőknek, 
akik valami kis emléket ki is 
nyomtathatnának maguk-
nak, de azt is el tudná kép-
zelni, hogy iskolás csopor-
toknak tartsanak bemutatót 
a klasszikus, Gutenberg-féle 
nyomtatásból. Mindehhez 
persze hely kellene, személy-
zet kellene („ezt mi, öreg 
nyomdászok vállalnánk” – ál-
lí�tja Zoltán), nem beszélve a 
technikai feltételekről.

Az ötlet megvalósí�tásához 
minden követ megmozgatott, 
ismerősökkel beszélt, több 
helyről is segí�tséget kért. 
Még működött a nyomda, 
amikor megkereste a Lacz-
kó Dezső Múzeum akkori 
igazgatónőjét, aki megnézte 
az öreg gépeket, de csak a fa 
szedőszekrényt vitte volna 
el, mivel az képvisel muzeális 
értéket. Godzsa Zoltán sze-

rint viszont célszerűbb egy-
ben tartani a gyűjteményt, 
nem szeretné, ha az egyes 
darabok különböző helyekre 
kerülnének.

Miután a nyomda bezárt, a 
„kincsek” egy részét (cinkből 
készült kliséket, régi veszpré-
mi cégek emblémáit, matricá-
kat) hazavitte és most otthon 
tárolja, a nagy gépek (köztük 
az ominózus szedőszekrény 
és egy vélhetően 150 éves té-
gelysajtó) pedig ideiglenesen 
a VKSZ (Veszprémi Közüzemi 
Szolgáltató) Zrt. jóvoltából 
egy Házgyári úti raktárban 
pihennek – állagmegóvás hi-
ányában sajnos egyre rosz-
szabb állapotban.

A megmaradt ólombetű-
ket sikerült értelmes célra 
felhasználni: ezekből Zoltán 
több mint százkilónyit aján-
dékozott volt munkatársá-
nak, Faludi Viktóriának, aki 
az országban egyedülálló 
betűfémmentő akciót indí�-

tott. Ennek keretében a ha-
zai nyomdászat fejlődéséhez 
hozzájáruló személyiségek 
szobrait öntik ki ólomból. 
I�gy készült el elsőként Hu-
szár Gál reformátor, egykori 
pápai nyomdaalapí�tó, majd 
Misztótfalusi Kis Miklós 
nyomdász, betűmetsző szob-
ra is.

Közben az egész országban 
hí�re ment a gyűjteménynek 
nyomdászberkekben, szí�ve-
sen látnák a gépeket Holló-
kőn és Vecsésen is, Zoltán 
azonban – egyelőre – min-
denkinek nemet mondott, 
mert igazi lokálpatriótaként 
szeretné, ha ezek a relikviák 
Veszprémben maradnának.

Bár az eltelt két évben 
közbejött egy betegség is, a 
veszprémi nyomdász nem 
adta fel, próbálkozott a me-
gyei levéltárnál, az érsek-
ségnél, az önkormányzat-
nál – egyelőre kevés siker-
rel. Idén újra kopogtatott a 

Laczkó Dezső Múzeumnál, 
illetve a napokban egyik 
cikkünk kapcsán feltámadt 
benne a remény, hogy eset-
leg a megyei könyvtár felka-
rolná a nyomdagépek ügyét, 
azonban konkrét választ 
még egyik helyről sem ka-
pott.

Felkerestük a VKSZ 
Házgyári úti raktárát is, 
ottjártunkkor kiderült, hogy 
a tervek szerint jövőre le-
bontják az épületet és átépí�-
tik a területet, í�gy a nyomda-
gépeknek valószí�nűleg men-
niük kell.

Az idő tehát szorí�t, meg-
oldás egyelőre nincs, pedig 
Godzsa Zoltán nagyon bí�zik 
benne, hogy nem Hollókő 
vagy Vecsés, hanem a megye-
székhely fog helyet biztosí�ta-
ni a veszprémi nyomdászat 
nagy múltú relikviáinak.

Sövényházi János
(Veszprém megyei Napló)
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