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előkészített dokumentumok

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2021. november 4.-
én kelt körlevele szerint a közmeghallgatást a veszélyhely-
zet alatt is meg kell tartani. A jelenlegi járványügyi helyzet-
ben előreláthatólag sokan távol maradnak, olyanok is, akik 
egyébként szerettek volna részt venni a közmeghallgatáson. 
Annak érdekében, hogy a kényszerűen távol maradó lovasi 
lakosok is értesülhessenek az elhangzó lényeges informá-
ciókról, a képviselő-testület úgy döntött, hogy közzéteszi a 
közmeghallgatásra készí�tett alábbi dokumentumokat.

Beszámoló az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 
Lovasi Kirendeltségének 2021. évi tevékenységéről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdé-
se értelmében: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy 
a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészí�tésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok el-
látására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati 
hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormány-
zatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában.”

Az alapí�tó önkormányzatok a helyi választásokat követő-
en 2019. novemberében döntöttek arról, hogy változatlan 
formában fenntartják az Alsóörsi Közös Ö� nkormányzati Hi-
vatalt, valamint az annak részeként működő Lovasi Kiren-
deltséget. Lovas Községben 2013. január 1. napja óta állandó 
Kirendeltség működik, az önkormányzati és igazgatási fel-
adatok helyben történő ellátása, valamint az ügyfélszolgálat 
megfelelő biztosí�tása érdekében. 

Lovas Község Önkormányzatánál 2021. évben
bekövetkezett lényeges változások

A pandémia a Lovasi Kirendeltség 2021. évi működésére 
is rányomta bélyegét. 2020 november 3.-ától a kormány ve-
szélyhelyzetet hirdetett ki, mely azóta is folyamatosan tart. A 
veszélyhelyzet kihirdetésétől 2021. június 15. napjáig a Ki-
rendeltség irányí�tása polgármesteri döntések útján valósult 
meg. Ez alatt a háromnegyed éves időszak alatt a polgármes-
ter önállóan járt el a képviselő-testület nevében. Az általa ho-
zott határozatokról azonban nem tájékoztatta folyamatosan 
sem a képviselő-testületet, sem a lakosságot. Ezen időszak 
alatt hozott határozatok csak utólagosan, ezen időszak végén 
kerültek fel Lovas község honlapjára.

2021. június 15.-től a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 
hatályba lépését követően Lovas Község Ö� nkormányzatának 

irányí�tását újra a képviselő-testület látta el. A képviselő-tes-
tület 2021. június 30. napján kimondta feloszlását, mivel a 
polgármester és a képviselő-testület nem tudott jól együtt-
működni. A jogszabályok értelmében a feloszlás után az ön-
kormányzat polgármestere, alpolgármestere és képviselő-
testülete az időszaki választások kií�rásáig hivatalában marad 
és végzi tovább munkáját. A polgármester viszont 2 hónap-
pal később, 2021. augusztus 31.-ével lemondott tisztségéről.

A polgármester lemondása után a Kirendeltségen az élet 
nem állt meg, a feladatok ellátása Fazekas Gábor Zoltán alpol-
gármester irányí�tásával továbbra is zavartalanul működött, 
sőt a létszámhiány ellenére is (3 hivatali munkatárs helyett 
csak 2 állt rendelkezésre) nagy intenzitással folytatódott a 
munka. A polgármester lemondásának bejelentése után pár 
hónap alatt az önkormányzat 6 pályázatot nyújtott be, illetve 
tervez benyújtani az év végéig. A távozó munkatársak helyé-
be rövid idő alatt sikerült új, fiatal, szakértő munkatársakat 
felvenni, í�gy Lovas Község Ö� nkormányzatának 2021. novem-
berétől új aljegyzője, decembertől pedig új főépí�tésze van, új 
pénzügyi munkatárs keresése még folyamatban van.

A veszélyhelyzet alatt is kötelező
közmeghallgatást tartani

A Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal 2021. november 4.-én kelt körlevele szerint: 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54. §-a kötelező jelleggel írja elő legalább évi 
egy alkalommal közmeghallgatás tartását a helyi önkormány-
zat képviselő-testülete számára. A fenti rendelkezéseket a ve-
szélyhelyzetre tekintettel sem kell eltérően alkalmazni, ezért 
2021-ben legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell 
tartani a képviselő-testületeknek.” Ennek megfelelően a ter-
vek szerint december hónapban közmeghallgatás keretében 
megtörténik a lakosság tájékoztatása a Lovasi Kirendeltség, a 
Balatonfüredi Rendőrkapitányság, valamint a Balatonfüredi 
Többcélú Társulás éves tevékenységéről is.

A Kirendeltség működésével kapcsolatos fontosabb
adatok:

2021. június 15. napját követően a képviselő-testület 9 al-
kalommal ülésezett. Az elfogadott képviselő-testületi határo-
zatok száma több, mint 180, melyben szerepelnek a veszély-
helyzet idején a képviselő-testület hatáskörében meghozott 
polgármesteri döntések is.

A képviselő-testület az év során 4 rendeletet alkotott. Ezévben 
törvényességi felhí�vást nem kapott az önkormányzat.
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A polgármester lemondásának bejelentése után az önkor-
mányzat 6 pályázatot nyújtott be, illetve tervez benyújtani az 
év végéig

•  A Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán az önkormány-
zat közel 1M Ft összegű támogatást nyert a 2021. évi 
Lovasi Vigasság – Családi Nap, illetve a Szüreti Fesztivál 
költségeinek utólagos finaszí�rozására.

•  A Nemzeti Kulturális Alap kií�rására is nyújtott be az ön-
kormányzat pályázatot a Lovasi Esték programsorozat 
finanszí�rozására. Elbí�rálás még folyamatban.

•  A Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Kör-
nyezettudatos, környezet karbantartását szolgáló elekt-
romos eszközök és járművek beszerzése” kií�rásra is 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat a környékbeli 
településeken is használt elektromos jármű beszerzésére 
vonatkozóan. Elbí�rálás folyamatban.

•  Az Európa Kulturális Fővárosa – Veszprém-Balaton 2023 
(EKF VEB 2023) projekt keretében kulturális programok 
támogatása kií�rásra is nyújtott be pályázatot az önkor-
mányzat. A pályázat sajnos elutasí�tásra került, az indok-
lásban szerepel, hogy a területi eloszlást is figyelembe 
vették a pályázatok elbí�rálásakor. Tájékoztatásul a Garten 
Balaton Lovas községben lebonyolí�tott projektje már 
idén 10M Ft támogatást kapott az EKF-től, mely projektet 
a szervezők folytatni kí�vánnak. Emellett a világhí�rű Buda-
pesti Fonó is benyújtott egy hasonló nagyságrendű pályá-
zatot a Pajta program keretén belül egy lovasi magánsze-
mély által működtetett pajtával együttműködésben.

•  Az E� ltető Balaton-Felvidékért Egyesület kií�rására is ter-
vez benyújtani pályázatot az önkormányzat mobilszí�n-
pad beszerzésére vonatkozóan. A pályázati csomag ösz-
szeállí�tása folyamatban van.

•  A törvényi előí�rásoknak való megfelelés érdekében az 
önkormányzat elhatározta a településrendezési eszközei 
átfogó felülvizsgálatát. A településtervezési munka folya-
matban van, a költségek egy részét az önkormányzat a 
2021. novemberében benyújtott, Lechner Tudásközpont 
által meghirdetett „A kistelepülési településtervek elké-
szí�tésének támogatása” elnevezésű pályázati támogatás-
ból kí�vánja fedezni.

•  További pályázatok í�rása is tervbe van véve, amennyire 
a létszámhiány miatti korlátos kapacitások ezt lehetővé 
teszik. Az önkormányzati munkatársak a pályázati kií�rá-
sokat folyamatosan nyomon követik.

Néhány, a hivatal tevékenységét bemutató adat:
Az iktatott általános ügyiratok száma 529 főszám. Adóügy-

ben iktatott főszám 846.
–  Az idei évben 45 termőföld adás-vételi szerződés hirdet-

ményi úton történő közlése ügyében jártunk el.
–  A szálláshelyüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 

ügyek száma az idei évben 4 db volt. A jogszabályi elő-
í�rások szerint lefolytattuk a 2021. évi ellenőrzési tervben 
meghatározott hatósági helyszí�ni ellenőrzéseket.

–  Kereskedelmi ügy 2 db volt, birtokvédelmi ügyben 3 alka-
lommal kellett eljárni.

–  A korábbi évekhez képest többszörösére emelkedett a te-
lepülésen lakcí�met létesí�tő ingatlantulajdonosok száma. 
Idén 36 házszám megállapí�tási ügyben kellett intézkedni, 
a kérelmek teljesí�tése érdekében egy esetben a közterü-
let elnevezése is szükségessé vált. 

–  Az anyakönyvi eseményeket illetően 2021-ben 27 házas-
ságkötés és 12 haláleset anyakönyvezése történt meg a 
közös hivatal székhelyén. 29 hagyatéki eljárás került le-
folytatásra, ebből 13 db Lovas Község illetékességéhez 
tartozott.

–  Az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak 2021. dec-
emberig:

Adónem Terv Befizetés Eltérés %

E� pí�tményadó 15.500.000 17.116.469 1.616.469 110%

Tartózkodás utáni IFA 580.000 1.074.580 494.580 185%

Iparűzési adó 6.500.000 8.617.913 2.117.913 132%
Egyéb 
(talajterhelés+bí�rságstb.) 300.000 309.995 9.995 103%

Ö� sszesen 22.880.000 27.118.957 4.238.957 118%

Az adóbevételek a járvány ellenére is kedvezően alakultak 
köszönhetően az adóügyi munkatárs kiváló munkájának. A 
hivatal ez évi működéséről elmondható, hogy a veszélyhely-
zet idején a személyes ügyfélfogadás korlátozása mellett az 
ügyintézés a hivatalban folyamatosan biztosí�tott volt, ottho-
ni munkavégzésre nem került sor. A Kirendeltség dolgozói-
nak munka leterheltsége igen jelentős, melyhez hozzájárult, 
hogy a településen az aljegyzői munkakör közel 3 hónapig, 
a pénzügyi ügyintéző munkakör 2 hónapig betöltetlen volt, 
a helyettesí�tést az Alsóörsi Közös Ö� nkormányzati Hivatal 
pénzügyi ügyintézői, valamint a Hivatal Jegyzője látták el. Az 
ASP szakrendszerek használata folyamatos, a dolgozók az 
előí�rt továbbképzéseket teljesí�tik. Köszönjük minden mun-
katársunknak a tisztes helytállást az idei nehéz esztendőben.

Lovas, 2021. november 30.

Fazekas Gábor Zoltán
alpolgármester

Lovas Község Önkormányzata

Buschné dr. Csomai Gabriella
aljegyző

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége

Játszótér és focipálya telkének részleges
értékesítésével (61/1. hrsz. és 61/2 hrsz.)

kapcsolatos tájékoztatás

A tisztelt lovasi lakosokat Lovas Község Ö� nkormányzatának 
Képviselő-testülete a Lovasi Hí�rek novemberi számában tájé-
koztatta arról, hogy „pár éve az önkormányzat kevés belterületi 
ingatlanjainak egyike, a játszótér telke 3 részre felosztásra került 
és zárt ülésen, pályáztatás nélkül döntöttek 2 részének az értéke-
sítéséről a csatolt adásvételi szerződés szerint. Az önkormányzat 
nevében a szerződést Volford Hull Zita korábbi alpolgármester 
írta alá, a vevő pedig a Ferenczy Gáborné polgármester volt. A 
képviselőtestület véleménye szerint ez az ingatlan önkormányzati 
(és nem magán-) tulajdonként szolgálná a falu érdekeit.” (A tá-
jékoztatás előtt a képviselő-testület szakjogászi állásfoglalást is 
beszerzett a nyilvánosságra hozással kapcsolatban.)

A részletesebb és pontosabb információk érdekében ösz-
szegyűjtésre kerültek az ingatlan adásvételével kapcsolatos, 
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Lovas Község Ö� nkormányzatát terhelő költségek az alábbiak 
szerint.

Településrendezési Terv megváltoztatása 1.428.750 Ft
ebből vevő által megtérí�tve 158.750 Ft
tényleges kiadás Ö� nkormányzat részéről: 1.270.000 Ft

VMK Földhivatal 55.800 Ft
Adásvételi szerződés ügyvédi ktg. 30.000 Ft
Ingatlan értékbecslés 38.100 Ft
Földmérés ktg. 55.000 Ft

Ö� sszes kiadás: 1.607.000 Ft
ebből megtérí�tve 158.750 Ft
nettó kiadás 1.448.900 Ft
Bevétel:  1.764.000 Ft

Ö� nkormányzat „nyeresége” 315.100 Ft

Ö� sszefoglalva, a belterületi – összesen 1176 m2 területű – 
ingatlanok értékesí�tése minimális nettó 315.100 Ft összegű 

eredménnyel zárult az Ö� nkormányzat részére. Ez alapján 
kijelenthető, hogy az Ö� nkormányzat részéről közgazdasági 
megfontolásokkal nehezen alátámasztható az értékesí�tés, az 
adásvétel nem szolgálta jól az önkormányzat gazdasági ér-
dekeit. Ha most az Ö� nkormányzat tulajdonában állnának a 
szóban forgó ingatlanok, akkor pályázati források segí�tségé-
vel akár fecskeház, háziorvosi szolgálati lakás, vagy kisbolt 
épí�tésére is alkalmas lenne. Az ingatlanok mostani piaci ára 
pedig az Ö� nkormányzat és nem egy magánszemély vagyonát 
gyarapí�taná.

Ennek a tájékoztatásnak nem lehet célja, hogy kiderí�t-
se, hogy kinek az érdekeit szolgálta az értékesí�tés. Vi-
szont az Ö� nkormányzat szempontjából rosszul sikerült 
ügylet még helyrehozható, mégpedig az eredeti állapot 
helyreállí�tásával az eredeti szerződési feltételek mellett 
– amennyiben az érintettek felek a falu érdekeit tartják 
szem előtt.

Az éves közmeghallgatáson a képviselő-testület e tények-
ről és visszavásárlási szándékáról is szeretné tájákoztatni a 
falu lakosságát és meghallgatni véleményüket az ügylettel 
kapcsolatban.

Lovas Község Önkormányzata

és a Polgármesteri Hivatal dolgozói

 áldott békés karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánnak

 minden lovasi lakosnak

és nyaralótulajdonosnak!

Egy kis figyelmességgel életet menthet!
A téli időszakban hatványozottan fontos az egymásra 

való odafigyelés.

Különösen fordí�tsunk figyelmet azokra az embertársa-
inkra, akik egyedül élnek, idős vagy beteg személyek, vala-
milyen függőségben szenvednek, vagy otthontalanok.

Ha a szomszédjában vagy lakókörnyezetében élő sze-
mély megszokott mozgásában változást észlel, vagy nem 
füstöl már a kémény, vagy már napok óta nem találkoztak 
az ismerős arccal, vagy utcán fekvő személyt lát, kérjük, 
hí�vja az alábbi telefonszámok valamelyikét vagy szemé-
lyesen keresse fel a segí�tő szervezeteket!

• Örszágos segélyhí�vó: 112
• Örszágos Mentőszolgálat: 104
• Rendőrség: 107
•  Balatonalmádi Gondos Panni Szociális Központ 

(munkaidőben 8.00-16.00): 88/542-551
•  Balatonalmádi Gondos Panni Szociális Központ által 

működtetett készenléti telefon munkaidőn illetve 
ügyeleti időn kí�vül, krí�zishelyzetben hí�vható száma: 
06 20-378-9527

•  Utcai Szociális Segí�tők Egyesületének Regionális 
Diszpécserszolgálata 06-34/ 511-028 (0-24h kö-
zött) hí�vható

Figyeljünk embertársainkra, figyeljünk egymásra!
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Bemutatkozás

Buschné dr. Csomai Gabriella va-
gyok, férjemmel és két kislányommal 
Balatonfűzfőn élek, ide is születtem. 

Alapfokú tanulmányaimat Balaton-
fűzfőn, középiskolai tanulmányaimat 
Veszprémben végeztem. Diplomámat 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jog- és A� llamtudományi Karán sze-
reztem Budapesten, majd ezt követő-
en a Balatonalmádi Járási Hivatalnál 
helyezkedtem el 2014-ben. 2017-ben 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
közigazgatási tanulmányok szak-
ember képesí�tést szereztem. Gyer-
mekeim születése után a munkát a 
Balatonfűzfői Közös Ö� nkormányza-
ti Hivatalnál folytattam, igazgatási 
csoportvezetőként. Szabadidőmet a 
családommal töltöm, gyermekkorom 
óta aktí�van sportolok: futok, tenisze-
zem.

2021. novembere óta dolgozom Lo-
vas Község Ö� nkormányzatánál, és bí�-

zom abban, hogy munkámmal hasz-
nára lehetek az itt élő közösségnek, 
és munkatársaimmal, illetve válasz-
tott képviselőkkel együttműködés-
ben segí�thetem e szép település fej-
lődését. Szeretettel várom a kedves 
lovasiakat és állok rendelkezésükre 
hivatalos ügyeik intézésében az aláb-
bi elérhetőségeken:

aljegyzo@lovas.hu
06-20/404-8004

Tisztelettel: 
Buschné dr. Csomai Gabriella

aljegyző
Alsóörsi Közös Önkormányzati

Hivatal
Lovasi Kirendeltsége

Bemutatkozás

Madarasi-Papp Rita vagyok, negyven-
négy éves épí�tész. Balatonfűzfőn nőttem 
fel. Veszprémben voltam középiskolás 
diák, és a Budapesti Műszaki Egyetem 
E� pí�tészmérnöki Karán szereztem dip-
lomát. Azóta szinte folyamatosan terve-
ző épí�tészként dolgozom, két rövidebb 
szünettől eltekintve: az első, amikor a 

kislányommal voltam otthon, a második, 
amikor tettem egy kitérőt a balatonalmá-
di épí�téshatósági osztályra. Kezdetben 
beosztott tervezőként dolgoztam, öt-hat 
éve vezető tervezőként önállóan terve-
zek. Fontosabb megvalósult munkáim: 
a gyulafirátóti óvoda, a veszprémi szer-
torna csarnok, a Csermák Antal Zeneis-
kola komplex belső felújí�tása és bőví�tése. 
2012 óta Veszprémben élek.  

Gyermekkoromban a strand máso-
dik otthonom volt, mint ma is nagyon 
sok szerencsés balatoni gyereknek. De 
a zártkertek világa is otthonos nekem: 
nagyszüleimnek volt egy kis kertjük 
Vörösberényben, rajta egy kis pincével. 
Cseresznye, őszibarack, a kerí�tés melk-
lett málna, ribizlibokrok, kí�vül egy rét 
telistele selymesen hullámzó árvalánye-
hajjal, és odalent, messze a mindig más 
szí�nű tó. Később, amikor Budapesten 
éltem egyetemistaként - majd fiatal épí�-

tészként - sokszor éreztem erős vágya-
kozást a balatonfelvidéki táj után – külöa-
nösen ősszel, szüret idején, ha szép volt 
az idő. Ölyankor nemegyszer vonatra is 
ültem és hazajöttem, otthagyva csapot-
papot. Ötthonom ez a táj, kötődöm hozzá, 
fontos nekem. Ezért most nagy örömmel 
tölt el, hogy itt lehetek főépí�tész, és gond-
ját viselhetem Lovas gazdag épí�tett örökv-
ségének és táji értékeinek. Bármilyen 
épí�téssel, településképpel kapcsolatos 
ügyben keressenek bizalommal 
személyesen péntekenként fél kilenc 
és fél tizenegy között a polgármesteri 
hivatalban, vagy az alábbi email cí�men.

Madarasi-Papp Rita
főépítész

Lovas
U� gyfélfogadás:
péntekentént
08:30-10:30 között
Elérhetőség: foepitesz@lovas.hu
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Lovasi értékőr program
Lovason is elindult a KÖ� SZI 

(Közép-Dunántúli Szövetség 
az Ifjúságért) segí�tségével az 
értékőr program. A program 
lényege, hogy a fiatalokat 
bevonjuk a helyi értékek fel-
tárásába. Lovason november 
27-én volt az első találkozó. 
Ezen a napon eljött hozzánk 
Bazsó Gabi és Hoffer Tibor a 
taliándörögdi KÖ� SZI két ve-
zetője, illetve a Balatoncsicsói 
fiatalok egy kis csapata.  Ez 
egy jó alkalom volt arra, hogy 
a gyerekek megismerkedje-
nek egymással és a program 
lényegével. Kezdésként egy 
kis videót nézhettek meg a 
Hungarikumokról, majd cso-
portmunka keretén belül a 
gyerekek a saját településük 
értékeit gyűjthették össze és 
mutathatták be a többieknek 
óriás flipchart papí�rokon. 
Majd a gyerekek kezükbe ve-
hettek egy olyan fényképező-
gépet, amellyel videó készí�té-
sére is alkalmas. A videó felvé-
tel készí�tését rögtön élesben 
is kipróbálhattuk a következő 
feladat során. Egy történetet, 
mesét kellett együtt kitalálni 
a helyi értékekkel kapcsolat-
ban, úgy, hogy mindenki egy 
mondatot tehetett hozzá sza-
badon saját fantáziáját hasz-
nálva. Ezt a közös „mesemon-
dást” kamerával fel is vettük, 
és a végén az egész csoport 
visszanézhette a közösen al-
kotott történetet. A lovasi és 
a csicsói gyerekek is mind 
nagyon ügyesen szerepeltek, 
jó ötleteik voltak a helyi érté-
kek kapcsán és aktí�van vettek 
részt a feladatokban.

A projekt itt nem áll meg, 
következő alkalommal profi 
fotós és videós taní�tja meg 
a gyerekeket az eszközök 
használatára, illetve a gyere-
kek megtanulhatják az inter-
jú készí�tés rejtelmeit is, ami 
segí�tségével a helyi idősebb 
lakosokat tudják majd kikér-
dezni egy- egy helyi értékkel 
kapcsolatos történetről. Vá-
runk minden kedves 10-18 év 
közötti gyereket, akik szeret-
ne részt venni a helyi értékek 

feltárásában, ha szeretnéd 
megtanulni a fényképezőgép 
és kamera használatát vagy 
ha csak egy   jókedvű program 
és közösség részese szeretne 
lenni. 

Magócsi Andrea

Felhívás
a lovasi szülőkhöz
– Miért érdemes

csatlakozni az értékőr 
programhoz?

Amikor elolvastam a lovasi 
értékőr program elindulá-
sáról szóló cikket, úgy érez-
tem, hogy ehhez kell í�rnom 
egy személyes meghí�vást is. 
U� gy gondoltam, hogy a gye-
rekek kisebb valószí�nűséggel 
olvassák a Lovasi Hí�reket, 
mint a szülők, ezért érdemes 
a szülőket megszólí�tani. Ha a 
szülők érdeklődését sikerül 
felkelteni, ők magukkal tud-
ják csábí�tani a gyerekeket, és 
ha a gyerekek egyszer részt 
vesznek, akkor saját maguk 
megtapasztalhatják ennek a 
programnak a játékos, öröm-
teli jellegét, és utána maguk-
tól is szí�vesen jönnek. 

De hát miért is érdemes 
csatlakozni az értékőr prog-
ramhoz?

Azért, mert a gyerekek játé-
kos módon - tulajdonképpen 
játéknak álcázott feladato-
kon keresztül - megtanulnak 
együtt dolgozni, projekteket 
megvalósí�tani.

Azért, mert későbbi fázis-

ban megtanulnak egy projek-
tet önállóan – természetesen 
némi felnőtti segí�tséggel – vé-
gig vinni.

Azért, mert az értékek fel-
tárása során a fiatalabb és az 
idősebb generációk közelebb 
kerülnek egymáshoz, amikor 
a gyerekek interjúk készí�tése 
során elbeszélgetnek a felnőt-
tekkel.

Azért, mert a helyi közössé-
geket újjáéleszti azáltal, hogy 
a fiatalokat, szülőket összekö-
ti az szépkorú lakosokkal.

Azért, mert a fiatalok í�gy 
szerves módon beépülnek a 
falu közösségi életébe, ami sa-
ját életükre és a falu életére is 
pozití�v hatást gyakorolhat.

Azért, mert egy sor 
balatonfelvidéki faluban, 
ahol már egy évtizede el-
indult a Pannon Térség If-
júsági E� rtékőr Hálózata, az 
ifjú értékőrőkből már pol-

gármesterek, alpolgármes-
terek, helyi művelődési ház 
vezetők, helyi civil egyesü-
leti vezetők vagy szimplán 
„csak” a helyi közösségi 
életben aktí�v szerepet válla-
ló, a helyi értékeket ismerő 
és azok megőrzéséért kiál-
ló, felelősségteljes felnőtt 
emberek váltak.

Azért, mert végső soron 
egy-egy részt vevő család 
egyszerre épí�ti saját gyereke, 
családja és a falu jövőjét, részt 
vesz egy élő, értékek szerete-
tén, megbecsülésén alapuló, 
hagyományőrző közösség 
létrehozásában – röviden egy 
élő faluközösség életre hí�vá-
sában. Az értékőr program-
hoz pár lovasi család, illetve 
gyerekei már csatlakoztak, és 
annak érdekében, hogy minél 
több család, illetve az egész 
falu minél többet profitálhas-
son ebből a programból, sze-
mélyesen hí�vok minden 10-
18 év közötti gyereket és szü-
leiket a programban történő 
részvételre. Tanuljunk együtt 
játékokon keresztül értékeket 
feltárni, profi módom fényké-
pezni, videózni, interjút készí�-
teni, közösséget épí�teni – mi-
közben jól érezzük magunkat.

Szeretettel várunk minden 
gyereket és szülőt az értékőr 
programban!

Fazekas Gábor
alpolgármester
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Egyedüli közbenjárónk a Mennyei Atyánál
csakis az Úr Jézus Krisztus

„Örvendezzünk keresztények, közel van az Isten,
És eléje minden lélek szentül közelítsen,
S az angyalok seregének hangján énekelje:
Siess Uram, jöjj le közénk, kérünk esdekelve.” (SZVU. 4/5)
A keresztény hitvilág köz-

pontjában Jézus Krisztus 
áll. Noha valamiféle Isten-
ségben sokan hisznek az 
emberek a keresztényeken 
kí�vül is, még a pogányok is. 
Mi, római katolikus keresz-
tények, és az ötszáz évvel 
ezelőtt elszakadt protes-
tánsok, azok szerteágazá-
sai, az anglikánok egyaránt, 
túl azon, hogy Istenben hi-
szünk, hiszünk Jézus Krisz-
tusban az Isten egyszülött 
fiában, akit az Atya küldött 
a megváltásunkra, aki meg-
testesült a Szentlélek ere-
jéből és született a názáreti 
Szűz Máriától. 

Istenünkhöz és Atyánkhoz 
Jézus Krisztus nyitotta meg 
az utat és csak is Ö� általa, és 
az Ö�  segí�tségével juthatunk 
el a mennyei Atyánkhoz.  
Egyedüli közbenjárónk a 
Mennyei Atyánál csakis az 
U� r Jézus Krisztus. Ezért is 
énekeljük a várakozás ide-

jén „örvendezzünk kereszté-
nyek, közel van az Isten.” Bí�-
zunk benne, és Ö� rá akarunk 
hagyatkozni, az Ö�  irántunk 
való szeretetére és az örök 
életet adó irgalmasságára. 
Jézus Krisztus születése, 
azaz e világban való megje-
lenése boldogsággal árasz-
totta el a világot. I�gy lett Dá-
vid városa, a kis Betlehem az 
a hely ahonnan Isten szere-
tette kiárad az egész világra. 
„Ö�  boldog Betlehem, áldások 
városa, …!”

 A Megváltó Krisztusba 
vetett reménység, - a meg-
születésétől a fellépéséig, a 
megváltói kereszthaláltól a 
feltámadásig, a mennybe-
menetelen át, a számunkra 
való mennyei hely elkészí�-
téséig nyúlik vissza, - az 
üdvösség történetében. Az 
Ö� szövetségi zsidó nép tör-
ténetén keresztül a próféták 
jövendölései, a zsidó nép 
messiási reményei táplálták 

a megváltó  Krisztus eljö-
vetelébe vetett hitet, ébren 
tartva az A� DVENTI VA� RA-
KÖZA� ST. „Siess, Uram, jöjj le 
közénk, kérünk esdekelve.” 
Teljes boldogságot, csak az 
Istennel való egyesülés ad-
hatja meg. Igaz értelemben 
tehát csak az a megváltó, 
aki elhárí�tja, megszünteti 
Istennel való egyesülésünk 
minden akadályát. Ez az 
akadály pedig nem más, 
mint a bűn. Az tehát az em-
beriség megváltója, aki el-
veszi a világ bűneit. 

Ilyen megváltót azonban 
csak Isten adhat, mivel a 
bűnöket is csak Isten veheti 
el tőlünk. Isten a sértett az 
engedetlenségünk által, és 
egyedül csak Ö�  bocsájthat 
meg nekünk. Istentől, ami 
Atyánktól küldött megváltó 
már eljött:- aki nem más, 
mint a Názáreti Jézus Krisz-
tus. Ö�  az, aki elvette a világ 
bűneit, elégtételt nyújtott 
Atyjának engedelmességé-
vel, kereszthalálával és Ö�  
az, aki lehetővé tette felvé-
telünket a Szentháromság 

örök boldogságába, mivel 
el küldötte az Ö�  szent Lel-
két, aki szentté, vagyis az 
üdvösségre alkalmassá tesz 
bennünket. Ö� , a legnagyobb 
karácsonyi ajándék szá-
munkra, emberek számára. 
Ez a végtelen ajándékozó 
szeretet késztet bennünket 
is arra, hogy megajándékoz-
zuk egymást és legfőképpen 
az ártatlan gyermekeket.

Szí�vből kí�vánom, hogy 
a Megváltó Jézus töltse be 
mindnyájunk szí�vét békes-
séggel és szeretettel. De, 
hogy ez valósággá váljék, 
szabaduljunk meg éppen az 
Ö�  kegyelme által attól a bűn-
től, mely megakadályozza 
az emberi szí�vekben az Is-
tengyermek megszületését, 
akit az Atya irgalma közénk 
lehozott. Kis ministráns ko-
romban szeretett plébános 
Atyánktól, Dr. Lékai László 
bí�boros érsektől tanultuk 
ezt a kis énekecskét, amit 
elénekeltünk gyakran a kis 
Jézusnak: 
„Rossz a Jézus kis csizmája, 
sír a ködmöne,
Ázik-fázik megveszi az Isten 
hidege,
Hogyha volna kis csizmám, 
Jézuskának odaadnám, 
Báránybőrös ködmönkém-
mel jól be takarnám.
Akkor hozzám hajolna, talán 
meg is csókolna,
boldogabb e széles földön 
senki sem volna.” (Népi Gyűj-
tés)
Áldott szent várakozást és 
kegyelemteljes karácsonyt 
kívánok minden keresztény, 
Testvéremnek! 
„Dicsőség a mennyben Isten-
nek és békesség a földön a jó-
akaratú embereknek” 

(Lk. 2.14.)

vitéz Ajtós József László
 prépost, kerületi esperes, 

plébános  



7Lovasi Hírek

A reménység Istene töltse meg
advent idején a szívünket

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes 
örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben 
a Szentlélek ereje által.” Róma, 15,13.

Kedves Testvéreim! Pál 
apostolnak a fentebb idézet 
igei gondolataival szeretném 
a karácsonyi jókí�vánságain-
kat tolmácsolni – a bővölködő 
reménységre fókuszálva – 
mindannyiuknak. Figyelve és 
benne élve a jelen történése-
iben, í�gy az ünnepek előtt kü-
lönösen is kirajzolódni látszik, 
hogy a globális világ remény-
sége a többi maradandó érté-
künkkel együtt devalválódott 
az idők folyamán. Ennek a 
jelenségnek a legékesebb bi-
zonyí�téka, hogy újra tombol-
va tört ránk az ünnepek előtt 
a koronaví�rus-járvány, pedig 
már azt hittük, abban remény-
kedtünk, hogy még egyszer 
nem lesz olyan a karácso-
nyunk, mint amilyen tavaly, 
amikor családok, közösségek 
akadályoztatva vannak abban, 
hogy összegyűljenek és felhőt-
lenül ünnepeljenek. A� m azt 
a globális reménytelenséget, 
ami a hétköznapokban éle -
tünknek részévé vált, nemcsak 
a ví�rushelyzetnek köszönhet-
jük, hanem sokkal inkább an-
nak, hogy az emberi szí�vekben 
és lelkekben a bizalmatlanság, 

a hitetlenség, a békétlenség és 
szeretetlenség vett lakozást. 
Köszönhető ez a családokat, 
közösségeket, társadalma-
kat és országokat szétziláló 
labilitásnak, ami a világunk-
ban uralkodó eszmévé nőtte 
most ki magát. Elveszí�tettük 
a reménységeink biztos és 
irányt mutató kapaszkodóit, 
amelyek stabil és előremutató 
erejükkel eddig megtartották 
az életünket, ezért reményte-
lenedett, fáradt el sokak lelke, 
ami a hétköznapok forgatagá-
ban fel sem tűnik sokszor, csak 
most, amikor a reménység be-
teljesedésének ünnepére ké-
szülődünk. Hiszen az ádventi 
ünnepkör értelmezhetetlenné 
válik akkor, ha abból kivesz-
szük az Istentől í�géretként 
kapott reménységeknek a 
beteljesedését. A reménység 
beteljesedése nélkül nincs ér-
telme az angyali jelenésnek, 
Mária csodálatos énekének 
a Magnificatnak, Zakariás 
Benedictusának, a karácsonyi 
éjszakában feltűnő angyali 
karnak, a betlehemi csillag-
nak, a bölcsek és a pásztorok 
imádatának. Ezért időszerű 

meghallani a páli ige bizta-
tását: hogy bövőlködjetek a 
reménységben! Mert e nél-
kül a Karácsony csodája nem 
születhet meg az életetekben, 
ám ezt az ajándékot nem le-
het megvásárolni a boltban, a 
webshopokban, a plázákban, 
ezt a reménységet csak Isten-
től lehet elkérni és megkap-
ni. Ezért mondja az igénk: „a 
reménység Isten töltsön be 
titeket…” Igen, Isten az, aki be-
töltheti az ember lelkét, szí�vét 
ezzel az ajándékkal, í�gy felké-
szí�tve azt a vele való találko-
zásra, Jézus életünkben való 
megszületésének az ünnepéa-
re. Mert az ige igazsága elénk 
tárja, hogy annak a szí�vében 
születhet meg a bővölködő 
reménység, akit betölt az Isten 
hittel, teljes örömmel és bé-
kességgel. A karácsonyi törté-
netben szereplő emberek szí�-
vét (Mária, József, pásztorok, 
bölcsek és angyalok) ennek a 
csodának az átélése töltötte 
be, ez változtatta meg a látá-
sukat, a gondolkodásukat, a 
hitüket és ezért válhatott va-
lóra, hogy az előttük bepólyált 
kis Jézusban nemcsak egy sze-
gényes csecsemőt véltek felfe-
dezni, hanem az E� lő Isten meg-
született Fiát, aki a világ meg-

tartójaként érkezett el erre 
a földre. Nekik ez az ajándék 
bőven elég volt, mert betöl-
tötte őket a teljes öröm, a min-
denek felett álló szeretet és az 
emberi értelmet meghaladó 
békesség! I�gy vált számukra 
gazdaggá a karácsonyi 
ünneplés lehetősége és 
csodája, ezért dicsőí�tették az 
Istent hálás szí�vvel és lélekkel, 
hogy eltűnhetett, mint egy 
rossz álom az életükből 
a reménytelenség lelket 
lehúzó mocsaras ingoványa. 
Szí�vemből kí�vánom tehát, 
hogy a reménység Istene 
töltse meg advent idején a 
szí�vünket, az otthonaikat, a 
településünket – és imádkoz-
va könyörögjünk azért együtt, 
hogy ezt a világot is – újra az 
adventi reménység meggaz-
dagí�tó, életünket örömmel és 
békességgel betöltő ajándé-
kával. 

A� ldott ünnepeket 
kí�vánva szeretetettel, az 
Alsóörs- Lovasi Református 
Társegyházközség nevében!

Kálmán Csaba
lelkipásztor        

Ünnepi alkalmaink:

• December 24-én 16.00 
órakor ünnepi istentisztelet 
Alsóörsön

• December 25-én 9.30 
órakor Lovason, 11.00 óra-
kor Alsóörsön ünnepi úrva-
csorás istentisztelet

• December 26-án 9.30 
órakor Lovason, 11.00 óra-
kor Alsóörsön ünnepi isten-
tisztelet

• December 31-én 18.00 
órakor óévzáró istentisztelet 
Alsóörsön

• Január 1-én 18.00 órakor 
újévi istentisztelet Alsóör-
sön



8 Lovasi Hírek

Paloznak – Csopak - lovas, Felsőörs,
Római Katolikus Egyházközségek Plébánia Hivatala

H-8229 Paloznak, boldog Apor Vilmos u. 2. Tel/Fax: 87/446-812
v. Ajtós József László c. prépost, ker. esperes, plébános

paloznakplebhiv@gmail.com

Plébániánk területén Karácsonyi ünnepkör szentmise rendje

Szenteste December 24. péntek:
Lovas 18.00 órakor szentmise 
Felsőörs 22.00 órakor szentmise
Csopak 23.00 órakor szentmise
Paloznak 24.00 órakor szentmise

December 25. Szombat, azaz, Karácsony ünnepén:
Csopak 08.30 órakor szentmise
Felsőörs 10.30 órakor szentmise

December 26. Vasárnap: Karácsony II. napja, Szent 
István diakónus vértanú ünnepe SZENT CSALÁD VASÁR-
NAPJA

Csopak 08.30 órakor szentmise
Felsőörs 10.30 órakor szentmise
Paloznak 18.00-órakor szentmise Templombúcsú

Családok megáldása
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat!

December 27. Hétfő Szent János ünnepe:
BORÁLDÁS
Csopak 18.00 órakor szentmise

December 31. Péntek Szent Szilveszter pápa ünnepén: 
Lovas 17.00 órakor szentmise 
Paloznak 18.00 órakor szentmise és E� v végi Hálaadás

Január 1. Szombat: ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁ-
GÁNAK ÜNNEPE, A Béke Világnapja

Csopak 08.30 órakor szentmise
Felsőörs 10.30 órakor szentmise

Január 2. Vasárnap:
Csopak 08.30 órakor szentmise
Felsőörs 10.30 órakor szentmise

Plébániánk területén, minden keresztény testvéremnek 
örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegye-
lemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben bővelkedő, 
boldog újesztendőt kí�vánok lelkipásztori szeretettel.

vitéz Ajtós József László
c. prépost, kerületi esperes, plébános

Kézműves foglalkozások november hónapban
November hónapban a lovasi gyerekek és szüleik 

kézművesfoglalkozás keretén belül adventi koszorú, papí�rko-
szorú és karácsonyfadí�sz készí�tésében vehettek részt. A koszo-
rúk elkészí�téséhez a könyvtár minden alapanyagot rendelke-
zésre bocsátott, volt koszorú alap, különböző gyertyák, dí�szek, 
szalagok - a gyerekek bátran válogathattak az alapanyagok 
közül. A papí�rkoszorúk elkészí�téséhez Simonné Ildikó nyújtott 
segí�tséget a vállalkozó kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Egy 
karton alapra először szalvétát kellett ragasztani, majd papí�rfo-
nással dí�szí�teni az alapot, melyből ily módon egy szép kis papí�r-
koszorú alakult ki. U� jságpapí�r fonással lehetett akár karácsonyá-
fadí�szeket, karácsonyfát, angyalkát is készí�teni, kinek éppen 
mihez volt kedve.

Aki egyszerűbb kézműves alkotási módot szeretett volna 
kipróbálni, annak lehetősége volt szódabikarbonátból ké-

szült fehér szí�nű karácsonyfadí�szeket szí�nesre festeni. A ka-
rácsonyfadí�szeket festékkel, filctollal, sőt akár üvegfestékkel 
is lehetett dí�szí�teni. Jó hangulatban és kellemesen teltek el 
ezek a programok, nem csak az alkotás öröme miatt, hanem 
a vidám baráti beszélgetések miatt is. Magócsi Andrea
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Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 
Lovasi Kirendeltsége
8228 Lovas, Fő utca 8.
Tel./Fax: (87) 447-694

FELHÍVÁS
természetben nyújtott szociális

tűzifa igénylésére
Lovas Község Ö� nkormányzata sikeres pályázata alapján 

a Belügyminisztérium BMÖ� GF/191-36/2021. iktatószámú 
támogatói okirata szerint 457.200,- Ft vissza nem térí�tendő 
támogatásban részesült, melyből 24 erdei köbméter kemény 
lombos tűzifát biztosí�that a rászorulók részére.

Lovas Község Ö� nkormányzatának Képviselő-testülete a 
9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendeletével természetben 
nyújtott szociális tűzifa támogatást biztosí�t a Lovason élő 
azon rászoruló háztartások részére, akik a szociális igazga-
tásról szóló törvény szerint

a. aktí�v korúak ellátásában, vagy 
b. időskorúak járadékában részesül, vagy
c.  természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott te-

lepülési támogatásra, különösen lakhatási célú tele-
pülési támogatásra jogosult, vagy 

d.  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
vagy 

e.  akinek jövedelme a szociális ellátások helyi szabá-
lyairól szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati ren-

delet 8. § (1) bekezdése szerinti átmeneti települési 
támogatás megállapí�tásánál figyelembe vehető jöve-
delmet nem haladja meg.

A támogatás mértéke háztartásonként maximum 5 m3 
tűzifa. A támogatásra nyitva álló keret 24 m3.

Támogatási kérelmet 2021. december 01. és 2022. ja-
nuár 10. között lehet benyújtani. A kérelem nyomtatvány 
beszerezhető a Közös Ö� nkormányzati Hivatal Lovasi Kiren-
deltségén vagy letölthető a település honlapjáról (www.
lovas.hu). A kérelméhez mellékelni kell a támogatásra való 
jogosultságról szóló határozatot az a-d pont szerinti kérel-
mező esetén. A kérelem benyújtására meghatározott határ-
idő elmulasztása jogvesztő!

A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bí�rálja el a 
kérelmezők rászorultsága alapján.

A támogatás megállapí�tása esetén a tűzifát az önkormány-
zat a falugondnoki szolgálat közreműködésével, gépjárművel 
a jogosult lakóhelyére szállí�tja.

A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem ér-
tékesí�theti, nem adhatja át másnak, csak a kérelemben meg-
jelölt ingatlanon használhatja fel!

Lovas, 2021. december 09.
Fazekas Gábor Zoltán

alpolgármester

Beszámoló a Lovas Értéktár Bizottság munkájáról
2012-ben megszületett a 

Hungarikum-törvény, mely 
lehetőséget nyújtott Ma-
gyarország összes telepü-
lésének arra, hogy a helyi 
értékeket összegyűjtse, do-
kumentálja és megismer-
tesse az érdeklődőkkel.

„A magyar nemze-
ti értékek, és azon belül a 
hungarikumok megőrzendő 
és egyedülálló értékek: az 
összetartozás, az egység és 
a nemzeti tudat erősí�tése ér-
dekében nemzetünk értékeit 
össze kell gyűjteni, dokumen-
tálni, az értékeket pedig ápol-
ni, védelmezni és támogatni 
kell.”  Több környező telepü-
lés után 2020 októberében 
Lovas Község Ö� nkormány-
zata felkérésére alakult meg 
a Lovas E� rtéktár Bizottság. 
Célul tűztük ki, hogy a szelle-

mi, a természeti és közösségi 
értékek, alkotótevékenység, 
hagyomány, épí�tett és termé-
szeti környezet adta Lovasra 
jellemző értékeket doku-
mentáljuk és bemutassuk. 
A feladat nem kicsi, hiszen 
gyűjtés folyamatát nehezen, 
vagy egyáltalán nem lehet 
kivitelezni ebben a járványos 
időszakban. Polgártársaink-
hoz felhí�vást intéztünk a te-
lepülés folyóiratán keresztül. 
Szeretnénk, ha minél többen 
csatlakoznának az értékek 
felkutatásához, dokumentá-
lásához és az E� rtéktár Bizott-
sághoz való benyújtásához. 
Az értéktár kialakí�tásánál 
mi magunk fogalmaztuk 
meg, mi fontos számunkra, 
í�gy megadtuk a keretet, ami 
mentén dolgozunk. I�gy ke-
rült az értéktárba a lovasi 

őskőkori festékbánya, Bácsi 
Gabi csipke tojásai, Bácsi Zita 
kerámiái. De folyamatban 
van Lovas területén található 
összes régészeti emlék ösz-
szegyűjtése és ismertetése. 
Az épí�tett örökség részeként 
emlí�teném a római katolikus 
templomot, a református 
templomot, a népi épí�tészet 
gyöngyszemeit a Malomvöl-
gyi utcában, melyeknek helye 
van az értéktárba. Termé-
szeti örökségünk a Malom-
völgy, a Patkó-tó, Király-kút, 
Róka-kút, Savanyú kút. Ter-
mészetesen ez a felsorolás 
nem teljes, hiszen rengeteg 
„kincs” van Lovas területén. 
Az, hogy egy javasolt érték 
bekerüljön az E� rtéktárba 
sok kutató munka előzi meg, 
hiszen indokolni kell, hogy 
miért is tartjuk fontosnak. A 

történetét, az eredetét tárjuk 
fel. Fényképes dokumentáció 
készül mellé. I�gy az idők során 
létre jön egy adatbázis, mely 
alapját adja egy kiadvány-
nak. De itt még nem áll meg 
a történet, hiszen a Bizottság 
javaslatot tehet, mely értékek 
kerüljenek a megyei értéktár-
ba. Mint látható feladatunk 
szép, bár sok munkával jár. A 
környező településeken mű-
ködő Bizottságok azonban jó 
példával járnak előttünk. Ta-
pasztalataikat szí�vesen oszt-
ják meg velünk. Bí�ztatnám 
Lovas polgárait, hogy segí�tsék 
munkánkat, hiszen az értékek 
összegyűjtése, bemutatása, 
ápolása és megőrzése közös 
célunk, feladatunk.

Kovácsné Kasza Katalin
Lovas Értéktár Bizottság

elnöke
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Tisztelt lovasiak!

Elérkezett a 2021-es év vége, és 
mint minden alkalommal, most is 
értékelnünk kell az év közben nyúj-
tott teljesítményünket. Bár az idei év 
is úgy indult, hogy folytatnunk kell a 
távolságtartást és ezért nem leszünk 
képesek biztonságban közösségi 
rendezvényt létrehozni, mégis az év 
második felében megelégeltük ezt 
a helyzetet és több-kevesebb siker-
rel, újra megpróbáltuk elindítani az 
egyesületünk vérkeringését.

Próbálkoztunk egy ötletes újdonság-
nak számí�tó több helyszí�nből álló falusi 
kirándulással. Tartottunk egy előadást 
a napjainkba egyre jobban beépülő 
Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tói Tér használatának bemutatására. 
A hagyományos tökfaragó délutánunk 
helyett, madáretető készí�tésével vártuk 
a 8-12 év közötti gyerekeket. 

2022-ben is szeretnénk tevékenyen 
részt venni a falu közösségi életében és 
szí�nvonalas programok szervezésében. 
Nyitottak vagyunk az épí�tő kritikákra, 
ötletekre, javaslatokra, hogy mivel te-
hetnénk településünket még vonzóbbá 
mind az itt élőknek, mind az ideláto-
gatóknak. Várjuk lelkes új tagjainkat, 
hogy együtt szebbé, jobbá és szerethe-
tőbbé tehessük környezetünket.

Szeretnék köszönetet mondani a tag-
jaink kitartásáért és önkénteseinknek 
munkájukért, önzetlenségükért, krea-
tivitásukért, lelkesedésükért. Köszöne-
tünket szeretnénk még kifejezni anyagi 
és erkölcsi támogatóinknak. Továbbra 
is igyekezni fogunk hasznos célokra 
felhasználni a támogatásukat. Egyesü-
letünk továbbra is kizárólag önkéntes 
alapon, a falu egész lakosságának szer-
vez rendezvényeket és végez önkéntes 
tevékenységet. 

Honlapunkon (www.lovas-je.
info) tájékozódhatnak egyesüle-
tünkről, valamint Facebook oldalun-
kon (https://www.facebook.com/
groups/1495987703995098/) a prog-
ramjaink felől.

Adószámunk: 19384878-1-19
Bankszámlaszámunk: K & H Bank 

10401220-50515753-55781009

Vellai János
elnök

Diós-almás méteres kalács
Hozzávalók: A fehér tésztához: 4 tojás, 

16 dkg cukor,1,5 dl ví�z, 1 dl étolaj, fél cso-
mag sütőpor, 22 dkg liszt.

A diós tésztához: 4 tojás, 16 dkg cu-
kor,1,5 dl ví�z, 1 dl étolaj, fél csomag sütőpor, 
5 dkg darált dió, fél teáskanál őrölt fahéj, 18 
dkg liszt.

A krémhez: 2 dl almalé, 20 dkg reszelt 
alma, 10 dkg cukor, 1 csomag vaní�liás pu-
dingpor, 20 dkg vaj/margarin.

A bevonáshoz: 20 dkg étcsokoládé, 2-3 
evőkanál olaj.

A fehér tésztához habbá verjük a tojáso-
kat a cukorral, majd hozzákeverjük a vizet 
és az olajat, végül beleforgatjuk a sütőpor-
ral elkevert lisztet. Ugyaní�gy készí�tjük el a 
diós tésztát is (a diót és a fahéjat a liszthez 

adjuk). A masszákat egy-egy kikent, kilisz-
tezett őzgerincformába töltjük. 170 fokra 
előmelegí�tett sütőben készre sütjük 35-40 
perc alatt. Tűpróbával ellenőrizzük. Kibo-
rí�tjuk a formákból, í�gy hagyjuk kihűlni. A 

krémhez felforralunk 1 dl almalevet a re-
szelt almával, hozzáadjuk a cukrot, és for-
rástól számí�tva egy percig gyöngyöztetjük. 
A tűzről levéve botmixerrel pürésí�tjük, majd 
ismét felforraljuk és besűrí�tjük a maradék 1 
dl almalében elkevert pudingporral. Amikor 
kihűlt, habosra keverjük a puha vajjal/mar-
garinnal. A kihűlt tésztákat felszeleteljük a 
bordák mentén, majd váltogatva megtöltjük 
a krémmel (fehér tészta, krém, diós tészta, 
krém...). Hűtőbe tesszük dermedni. A ví�zgőz 
fölött megolvasztott, olajjal hí�gí�tott étcso-
koládéval bevonjuk.

A� ldott, Békés U� nnepeket Kí�vánok!

Fehérné Kiszlinger Anett
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Házhoz ment a Mikulás Lovason
December 4-én szombaton 

16 órakor indult a Mikulás Bá-
csi a lovasi faluháztól. Minden 
14 év alatti gyereket megláto-
gatott és egy kis Mikulás cso-
magot ajándékozott Nekik. A 
gyerekek mind nagy öröm-

mel várták a nagyszakállút. 
Volt olyan kisgyerek, aki egy 
szép kis rajzot készí�tett, volt, 
aki egy verssel, vagy mondó-
kával kedveskedett a Télapó-
nak. Azok a kisgyerekek sem 
maradtak ajándék nélkül, 

akik nem tudták személyesen 
fogadni a Télapót. A Mikulás 
nekik is ott hagyott egy Miku-
lás csomagot a kapura vagy 
az ajtó kilincsre akasztva. Ta-
valy ment az első alkalommal 
házhoz a Mikulás Lovason, 

és idén is nagy sikert aratott.  
U� gy tűnik, hogy a gyerekek 
szerint érdemes megtartania 
ezt a jó szokását. Jövőre is 
szólunk neki, hogy várják Ö� t a 
lovasi gyerekek!

Magócsi Andrea

A Malomvölgy Nyugdíjas Klub beszámolója
A 2021-es év rendezvé-

nyeink és összejöveteleink 
a COVID miatt későbbi idő-
ben kezdődtek. Folytattuk 
a már a hagyományosan 
jól bevált kéthetenként tar-
tott klub estéinket, ame-
lyek a kellemes beszélge-
tések kerete közt teltek, 
rendszeresen megemlé-
keztünk a tagjaink szüle-
tés és névnapjairól.

Júniusban kirándulást 
szerveztünk, amelynek az 
úticélja Tata volt, ahol is kiss-
vasúttal bejártuk a kis vá-
rost.  Délután a tatabányai 
Turul madárnál töltöttünk 
el kellemes órákat. Nyári 
programjaink közül a Sarok 

Borozóban töltött kelle-
mes estét emelném ki. Au-
gusztusban a balatonfüredi 
borhetet látogattuk meg 
csoportosan. A Nyugdí�jas 
Klub egyik tagjánál, Dienes 
Károlynál szüreten vettünk 
részt. Az ősszel wellness 
programon vettünk részt 
Zalagyömörőn.  Az Ö� nkor-
mányzat virágosí�tási és 
faültetési programjában is 
segédkeztünk. Márton napi 
vacsora helyett kemencés 
kacsa sültet készí�tettünk. 
Sajnálatos esemény is tör-
tént a klubunk életében, két 
elhunyt tagunktól el kellett 
búcsúznunk.

E helyen szeretnénk meg-
köszönni Lovas és Alsóörs 

Község Ö� nkormányzataiz-
nak, melyek utazásainkat 
anyagilag és autóbusz ren-
delkezésre bocsátásával 
biztosí�tották. Köszönjük az 
önkormányzatnak a nyug-
dí�jasoknak adott karácsonyi 
ajándékcsomagot. Remél-

jük, hogy az elkövetkezendő 
esztendő sok-sok közös él-
ményt hoz.

Dienes Károly
vezető

Malomvölgy Nyugdíjas 
Klub 
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Magyar Passió
A lélek küzdelme, a szeretet győzelme

November 4-től kezdték el vetíteni a mozikban Eperjes 
Károly első filmes rendezését, a Magyar Passiót, amely 
annak a közel 12 ezer szerzetes erőszakos „eltávolításá-
nak” állít emléket, akiket 1950 júniusában szinte egyet-
len éjszaka alatt likvidáltatott ávós verőlegényeivel az 
államszocializmus. A Kossuth-díjas színművész nemcsak 
rendezte az igaz történetet bemutató filmet, de játszik is 
benne, Leopold atyaként. 

- Színházi rendezései után 
most első filmes rendezőként 
debütált, ráadásul úgy, hogy 
ön játszotta Leopold pátert, 
ferences rendi szerzetest, akit 
nem tudtak megtörni még a 
legképzettebb ávósok sem. 
Régóta készült erre? Nem 
volt sok ez?

- Ölyan ez, mint a 
játékosedző vagy a szim-
fonikus zenekar, amikor a 
hegedűs vagy a zongorista 
szólót játszik, s egyben ve-
zényel. Nem ördögtől való 
ez, hiszen Várkonyi Zoltán 
tanárúrtól egészen Bujtor 
Istvánig, de mondhatnék 
mostani embereket is már 
kipróbálták mindezt. Tény, 
hogy mind a kettő teljes em-
bert kí�ván, eleinte tartottam 
tőle, de igyekeztem megbir-
kózni a feladattal. nagyon jó 
csapatmunka volt, szí�vesen 
emlékszem vissza a forgatás 
minden egyes percére. 
Korábban szí�nészként 
is voltak ötleteim a 
rendezőkhöz, melyeket 
olykor el is fogadtak, ők 
akkor alkotótársként 
kezeltek engem, én is ezt 
tettem most a többiekkel. 
U� gy mondanám, hogy én 
a központi figurát játszom 
benne. Ö� riási erőforrás ez, 
megerősí�tett, örömet és 
békességet adott. A lélek 
küzdelme, a szeretet győ-
zelme nem hagyja hidegen 
az embert. Tartottam tőle, 
hogy ez nehezen megy, fel 
is kí�náltam mind a Leopold 
szerepet, mind a rendezést 
más komoly alkotóknak, de 

mindenki azt mondta, hogy 
ez az enyém, mert olyan so-
kat foglalkoztam vele

- Miért gondolta azt, hogy 
ezt a megtörtént eseményt 
filmre kell vinnie? Miért pont 
most jött el az ideje?

- Szokták viccesen mon-
dani, hogy gondolta a fene. 
A téma megtalált engem. 
Várnai Péter cí�mzetes pré-
post, akit kispap kora óta 
ismerek, egy nehéz élet-
helyzet következtében neki-
állt drámákat í�rni. Ö� t évvel 
ezelőtt odaadta az egyik 
szí�nművét azzal, hogy sze-
retné, ha megrendezném és 
eljátszanám. Rögtön az volt 
az érzésem, hogy inkább 
filmet kellene készí�teni be-
lőle, hiszen a történelmünk 
egyik legnagyobb tragédiá-
járól szól, amit filmvásznon 
sokkal látványosabban lehet 
bemutatni. Az ötvenes évek 
keresztényüldözése során a 
magyar értelmiség szakrális 
krémjét lényegében meg-
felezték, több mint tí�zezer 
áldozata volt a terrornak, 

sokakat meggyilkoltak, be-
börtönöztek vagy ellehetet-
lení�tettek. Régi adósságunk 
ezt elmesélni. De gondoltam: 
vajon ki ad erre pénzt? Ha 
mégis volna rá, olyan produ-
cert kellene keresni, aki már 
készí�tett nagy volumenű 
történelmi filmet. I�gy jött a 
képbe Hábermann Jenő, aki 
többek között A Hí�dember 
és a Mansfeld cí�mű filmet is 
jegyzi. Jenő biztatott, hogy 
próbáljuk meg. 

- A film bemutatójának 
időpontja nemzeti gyászna-
punkra november 4-re esett. 
Szándékos volt ez a dátum?

- Többször is átdolgoztuk 
a könyvet, majd beadtuk a 
pályázatra, és körülbelül egy 
éve kaptuk meg az engedélyt 
a forgatásra. Az volt a kérés, 
hogy a film készüljön el az 

eucharisztikus kongresszus-
ra. I�gy aztán maradt kilenc 
hónapunk. Már kész volt a 
film, de nem engedtem bizo-
nyos munkafázisokat befe-
jezni, hogy még unszolásra 
se lehessen bemutatni. Azt 
mondtam: itt nincs filmné-
zés, most az eucharisztikus 
találkozóra figyeljünk, és 
majd a kongresszus fényé -
ben megtartjuk a bemutatót. 
E� n október -8ra terveztem 
a bemutatót, a Magyarok 
Nagyasszonya ünnepére, de 
akkor már foglaltak voltak 
a mozik. Az sem véletlen, 
inkább a Jóisten ajándéka, 
hogy épp november 4-e 
volt az egyetlen nap, amely 
szabad volt a mozikban. Ki-
csit kellemetlen ez, mert 
a koronaví�rus miatt, talán 
nem járnak annyian az em-
berek moziba. Sajnos ke-
gyetlen dolog, hogy mind-
össze 10 napig játszották 
a mozikban. Sajnos nincs 
Nemzeti Filmhálózat, ahol 
a magyar filmeket műsoron 
lehetne tartani. Ebben is so-
kat kell még tanulnunk. 

- Sok ismert és kevésbé is-
mert személy játszik a film-
ben. Hogyan esett rájuk a 
választás?

- A film igazi főszerepére, 
Keller főhadnagy figurájá-
ra Telekes Péterben biztos 
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voltam. Már korábban dol-
goztunk együtt, ismertem a 
képességeit, tudtam, hogy 
az ő karakterének a film vé-
gén hova kell eljutnia: azt 
nem lehet eljátszani, azt 
élni kell. Tudtam, hogy az 
utolsó jelenetre az ő lelke 
kész; a többi amplitúdót, a 
kegyetlenségét, a határo-
zottságát meg tudjuk majd 
közösen oldani. Ö� römmel 
vállalta, ám ő is tartott a 
nehéz feladattól. Fjodorov 

szerepére mindvégig 
szegény Bubik Pistát láttam 
a szemem előtt. Reviczky 
Gábor – akinek egyébként 
Leopold szerepét is felkí�nál-
tam, de arra nemet mondott 
– boldogan elvállalta volna, 
de egyéb feladatai miatt nem 
tudtuk egyeztetni. Akkor jött 
Gál Tamás, akivel együtt 
játszunk a Peer Gyntben, 
és Sławomir Mrożek Emig-
ránsok cí�mű előadásában is 
elementárisat alakí�t. Öda-

adtam neki a könyvet, azt 
mondta: gyönyörű, boldogan 
eljátszaná. Nemcsák Kar-
csinak felajánlottam, hogy 
válasszon néhány karaktern-
ből, az A�VH-s törzsőrmester 
szerepében egészen új arcát 
mutatja. Pásztor Erzsi is 
játszik a filmben, kora miatt 
megmondom őszintén egy 
kicsit félve hí�vtam fel, de 
egyből igent mondott. Nem 
gondoltam arra, hogy 85 
éves korára még ilyen friss. 
Nagy hangsúlyt fektettem 
abba, hogy legyenek újvidéh-
ki, felvidéki, kárpátaljai és 
erdélyi szí�nészek. 

- Milyenek az eddigi visz-
szajelzések a filmről? Kiknek 
ajánlja elsősorban? Miért ér-
demes megnézni a Magyar 
Passiót?

- Rendezőként azt sze-
rettem volna elérni, hogy 
a nézők felfogják, hogy ne-
künk is volt egy olyan nehéz 
pillanatunk, mint a lengye-

leknek Katyn. Nagyjából ti-
zenkétezer szerzetes férfit 
és nőt deportáltak egyetlen 
éjszaka alatt, 1950. június 
8-án. Sokáig gondolkoztam 
rajta, hogy talán ez is lehet-
ne a film cí�me, hogy A nap. 
Jó lenne, ha a történelem-
könyvekbe bekerülne ez az 
eset és az emberek tudná-
nak róla. Amúgy meg azt sej-
tem, hogy a film eléri célját: 
a hí�vőket talán megerősí�ti, 
a kétkedőket talán tényleg 
elgondolkoztatja is elindí�tja 
egy megigazultabb világba, 
a tagadókat, kétkedőket és 
a semlegeseket – ha egyál-
talán van ez utóbbi – pedig 
talán beizzí�tja, ha nem is 
egyből, de legalább bekerül 
majd a szí�vükbe, az agyukba, 
aztán majd összeérik har-
móniává egyszer. A filmet 
tehát mindenkinek ajánlom.

Szendi Péter
Fotók:Szabó Adrienn

Az év végi ünnepi időszak biztonságáért
Karácsony közeledtével kezdetét veszi az ünnepi ké-

szülődés, azonban még ebben az időszakban sem fe-
ledkezhetünk meg a személy- és vagyonvédelemről! 
Fogadják meg a Balatonfüredi Rend-
őrség tanácsait!

Az év végi ünnepi időszakhoz köthető 
vásári forgatag sajnos kiváló alkalmat 
kí�nál a bűnözőknek arra, hogy egy pil-
lanat alatt megzavarják az ünnepvárás 
meghitt, várakozással teli pillanatait. A 
Balatonfüredi Rendőrkapitányság kéri, 
hogy fogadják meg az alábbi hasznos ta-
nácsokat:

•  Bevásárlások alkalmával a gépjármű-
vekben ne hagyjanak látható helyen 
értékeket, és mindig győződjenek 
meg arról, hogy bezárták gépkocsi-
jukat!

•  Vásárlás közben is fokozottan figyel-
jenek arra, hogy pénzüket, értékei-
ket ne tartsák külső kabátzsebekben, 
a nadrágjuk hátsó zsebében vagy a táskák, csomagok 
könnyen elérhető helyein!

•  A már megvásárolt tárgyakat ne hagyják felügyelet 

nélkül, és a járműbe való bepakoláskor is figyeljenek 
értékeikre!

•  Lehetőség szerint ne tartsanak maguknál nagyobb ösz-
szegű készpénzt, és a bankkártyák mel-
lett ne tartsák annak PIN kódját!

•  A bevásárlások során fokozottan fi-
gyeljenek az aktuális járványügyi 
szabályok betartására!

•  Amennyiben bankkártyával fizetnek 
online vásárlás esetén, válassza-
nak olyan internetes áruházat, ahol a 
fizetés valamely pénzintézet interne-
tes oldalán keresztül történik! 

•  Legyenek körültekintők a személyes 
adataik megadásánál, különösen a 
bankkártyájukra vonatkozó informá-
ciók esetén!

•  Magánszemélytől történő vásárlás-
kor ne utalják át vételárat vagy an-
nak egy részét előre, inkább szemé-
lyesen vegyék át a terméket, vagy az 
utánvétel lehetőségével éljenek!

Békés karácsonyi ünnepeket kíván a Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság!
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A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
beszámolója

Az idei év hívószavai a Google keresések alapján a sportesemények, a jár-
vány és az utazási korlátozások, illetve engedmények köré csoportosultak.  
A balatoni nyár is ezt tükrözte, hiszen végre beköszöntött az igazi kánikula, 
kellemesre melegedett a Balaton vize, végre élvezhette kicsit mindenki a ha-
misítatlan nyarat és egy kicsit a szabadságot a téli, tavaszi bezártság után.

Idézzük fel egy kicsit a programokat 
és a jó hangulatot. Alsóörsön indí�tot-
tuk a tavaszi korlátozások utáni első 
programot, gyermeknap alkalmából 
dí�jaztuk az épülő Felsőörs-Alsóörs 
kerékpárút témájában meghirdetett 
rajzpályázat nyerteseit és részt vevő-
it, valamint elektromos kerékpárokat 
próbálhattak ki az érdeklődők. Az 
idén is elmaradt sajnos a Harley Da-
vidson fesztivál, azonban egy kisebb 
csapat összegyűlt és egy kis í�zelí�tőt 
kaphattunk a csodaszép motorokból.

A Garten Balaton kortárs művészeti 
fesztivál programjai közül válogathat-
tunk, idén először nem csak Lovason, 
hanem Felsőörsön is sok-sok szí�nes 
program valósult meg. Egyesületünk 
nyáron az alsóörsi irodában fogadta 
a térségbe érkező vendégeket. Idén, 
a korábbi évekhez hasonlóan alakult 
látogatottságunk, közel tí�zezer ember 
fordult meg irodánkban. Sokan szál-
lást kerestek, vagy jegyeket vásárol-
tak programokra, többek között a Ti-

hanyi Szabadtéri Szí�npad előadásaira, 
vagy a Pannon Várszí�nház előadásai-
ra. Horgászjegyet is sokan vásároltak, 
a péntek délutánként tartott piac is 
népszerű volt.

A strandjáratként működő elekt-

romos busz nagyon gyakran megfor-
dult Lovason is. Ugyan a menetrend 
szerint csak Alsóörsön belül közleke-
dik egyelőre a járat – melynek oka az 
egy feltöltéssel megtehető távolság 
okozta korlát –, kérésre napi szinten 
járt Lovasra is. Szeptemberben még 
nyarat idéző volt az időjárás, í�gy sok 
turista választotta ezt az időszakot. 
Szeptember végén tartottuk az Ö� szi 
Nyitott Pincék Teljesí�tménytúrát, me-
lyen idén is közel 400 résztvevő volt. 
Ragyogó napsütésben, jó hangulatban 
telt a túra. Lovasról Levendula pince, a 
Lovas Kikötő, a Márffy-ház és a Vámosi 
Pince csatlakozott pecsétpontként és 
vendéglátóhelyként a programhoz.

Az idei év turisztikai szempontból, 
bár rövid volt, tartalmas és izgalmas. 
Most viszont kicsit elcsendesedünk 
mi is és zárjuk az évet, majd átadjuk 
magunkat az ünnepi hangulatnak. 
Mindenkinek nagyon békés, boldog 
U� nnepeket és sikeres, egészséges U� j 
Esztendőt kí�vánunk, jövőre találko-
zunk!

Pataki Júlia
TDM menedzser

Balaton Riviéra Turisztikai
Egyesület
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A házi kedvencek téli gondozásáról
– állatorvosi tanácsok

Azért szeretnék házi kedvenceink 
(kutya, macska) téli gondozásáról, 
etetéséről írni, hogy állataink minél 
könnyebben átvészeljék az elkövetke-
zendő hideg, havas, jeges időszakot. 

A kutyák, macskák- normál esetben- 
téli dús szőrzet növesztésével, a bőr alatti 
zsí�rréteg növelésével készülnek fel a tél-
re, de ez önmagában még nem elegendő 
az egészséges élethez. Nagy a különbség 
a szobában lakó és a szabadon tartott ál-
latok 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 ke-
rülendő), legyen szélfogó a bejáratnál. 
A kutyaház akkora legyen, hogy az állat 
a saját hőjével fel tudja azt fűteni, s leg-
alább akkora, hogy fel is tudjon benne 
állni. Ha túlméretezett a kutyaház, az 
állat fázni fog benne. A mancsok állapo-
tát az ő esetükben is figyelni kell. A kint 
tartott állatok energiaigénye megnő, 
ezért a megszokott adagnál 15-20 %-kal 
több ennivalót igényelnek (meleg étel!). 
A hideg napokban az ivóvizük gyorsan 
befagy, í�gy ezt is gyakran ellenőrizni kell. 
Nem szabad fagyos időben, szabadban 
tartani a beteg, a műtéten átesett, a rövid 
szőrű, kistestű és öreg kutyákat. A láncon 
tartott kutyák látványa felháborí�t (nyá-
ron is). Ahol nincs megbí�zható kerí�tés a 
ház körül, ott is lehet kennelt készí�teni a 
kutya számára. 

Sokszor hallom az állattulajdonosok-
tól, hogy a külső paraziták elleni védeke-
zést télen felfüggesztik, mondván télen 
úgy sincs kullancs, atka. Nagy tévedés, a 
kullancsok, atkák, bolhák télen is életben 
maradnak és okozhatnak is megbetege-
déseket (babesiosis, Lyme kór, rühös-
ség, demodikózis, stb). A tüdő, - gyomor, 
- bélférgesség-mentességet is biztosí�tani 
kell (belső paraziták elleni védekezés) 
kutyáknál, macskáknál. A belső parazi-

ták elleni kezeléseket 3 havonta tanácsos 
megismételni. Az idősebb, főleg nagy-
testű kutyákat még inkább megviseli a 
téli időszak. A kor előrehaladtával egyre 
gyakoribbak a mozgásszervi, reuma-
tikus, kopásos, fájdalmas elváltozások 
az í�zületekben. Ezek a tünetek az erős 
hidegben még inkább felerősödnek. Az 
állat nehezen kelthető fel, mozgása im-
bolygó, nehézkes, leüléskor, lefekvéskor 
keresi azt a testhelyzetet, ahol kevésbé 
fájnak a kikopott, gyulladásos í�zületek. 
Ha a tulajdonos időben fordul állatorvos-
hoz, ez a betegségcsoport jól kordában 
tartható, kezelhető. S még valami, ami a 
télhez kapcsolódik: a szilveszteri petár-
dázás. Ma még lehetetlen megjósolni, 
milyen lesz a coronavirus helyzet az év 
végén, tarthatóak-e szervezett újév-kö-
szöntések, tűzijátékok (nem valószí�nű). 
Nem kétlem, hogy sok embernek örömet 
okoz, ha durrogtatás, pufogtatás mellett 
ünnepelhet. Ugyanezt a kutyák, macskák 
másképpen élik meg (hallásuk 100-szor 
érzékenyebb az emberénél). Főleg az 
érzékeny, gyengébb idegrendszerű, epi-
lepsziára hajlamos egyedekről van szó. 
Bennük a petárdázás hatalmas félelmet, 
stresszt válthat ki. Válaszuk, ha tehetik, a 
menekülés. Minél távolabb lenni a hang- 
és fényhatásoktól! Ennek eredménye ja-
nuár elején a sok, otthonát vesztett, gaz-
dátlan kutya. Ha sikerül befogni és a chip 
alapján azonosí�tani a gazdát, ez a jobbik 

eset. Ha nem, akkor jön a menhely. Szil-
veszterkor gondoskodni kell arról, hogy a 
kutyánk, macskánk biztonságban érezze 
magát és ne legyen lehetősége kárt okoz-
ni önmagának és a környezetének. A be-
zártság epilepsziás rohamot is kiválthat. 
E� rzékeny idegrendszerű állat esetében 
többféle nyugtató hatású szer is forga-
lomban van, a gazdi forduljon tanácsért 
állatorvosához. 

A házcicák közül azok a „mázlisták”, 
akik házban élhetnek. A külsősöknek vé-
dett helyet kell biztosí�tani (melléképület, 
kazánház, stb.) Az üdülőtulajdonosok tá-
voztával sok, addig etetett – hegyi, parti 
– macska indul meg az éhségtől hajtva a 
falu felé. A sorsuk – az állatvédelem pénz 
–és helyhiánya miatt – néhány segí�tő-
kész emberen múlik. Megoldatlan, meg-
oldhatatlan helyzet. Az utóbbi időben a 
környező településeken megszaporodtak 
a kutyaharapásos, macskaharapásos-, 
karmolásos esetek. Ha ezek súlyosabbak, 
akkor már a humán orvosi ellátás is nél-
külözhetetlen, bekapcsolódik a közegés-
zségügyi és az állategészségügyi hatóság 
is. Ezért a veszettség elleni vakcinázások-
nak 1 éven belülinek kell lenniük. Sokan 
kérik - amivel teljesen egyetértek, - ag-
resszí�v, kiszámí�thatatlan macskájuk ve-
szettség elleni oltását is.

Dr. Tarnai Dezső 
állatorvos
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Télen is biztonságban az utakon
A tél közeledtével jelen-

tősen megváltoznak az 
időjárási-, a látási- és az útő-
viszonyok, melyek komoly 
kihívás elé állítják a közle-
kedőket.

Nem elég látni, látszani is 
fontos! Az őszi és téli közle-
kedést nehezí�tik a köd, a pára 
és az esetleges havazás miatti 
korlátozott látási viszonyok, 
továbbá az ónos esőtől, a leá-
hullott falevéltől, a lecsapódó 
párától, a jégtől és a hótól csú-
szós úttest.  Annak érdekében, 
hogy ebben az időszakban is 
biztonságban és balesetmen-
tesen közlekedjen, a Balatonj-
füredi Rendőrkapitányság az 
alábbiakra hí�vja fel a figyel-
met:

Elindulás előtt mindig el-
lenőrizze gépjárművét, telje-
sen tisztí�tsa meg a szélvédőt 
és távolí�tsa el a ráfagyott, rá-
hullott csapadékot!

Ellenőriztesse autóján a vi-
lágí�tóberendezések, a fékek, 
az ablakmosó- és hűtőfolya-
dék állapotát, illetve szerell-
tessen járművére téli gumiabv-
roncsot!

Szükség esetén használjon 
jégoldó sprayt, jégkaparót és 
páramentesí�tőt!

A fákról lehulló levelek, 
valamint a mezőgazdasági 
és egyéb járművek által fell-
hordott sár miatt az úttest 
csúszóssá válhat, aminek 
következtében csökken a 
gumiabroncs tapadása és 
megnövekszik a féktávolság.

Ködös, esős, havas időben 
tartson nagyobb követési tá-
volságot!

A havat ne csak a szélvédő-
ről takarí�tsa le, hanem a jelző- 
és világí�tóberendezésekről is, 
és amennyiben lehetőség van 
rá, a motorháztetőn, a gépko-
csi tetején és csomagtartóján 

se hagyjon havat, mert az a 
haladás során leesik és máso-
kat is veszélybe sodorhat!

A belső párásodás megszün-
tetése nélkül ne induljon el! 

Hosszabb út előtt tegyen a 
gépjárműbe meleg takarót, 
meleg italt, ami hasznos lehet 
a nagy hidegben történő vá-

rakozásnál, valamint legyen 
feltöltött akkumulátorral 
rendelkező mobiltelefon is 
kéznél!

... hogy mindenki hazaér-
jen!

Szekeres Kornél c. r. őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó
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Ezúton értesí�tjük Ö� nöket, hogy az ünnepi időszakban a 
Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat

ügyfélfogadási rendje megváltozik, és az alábbiak szerint alakul:

Utolsó, teljes munkarend szerinti nyitvatartási napok
2021. december 20. (hétfő) 8:00-18:00
2021. december 21. (kedd) 8.00–16.00

Az ünnepi időszakban az alábbiak szerint fogadjuk 
Önöket:
december 22. (szerda) 9.00-14.00 
december 23. (csütörtök) ZA� RT NAP
december 24. (péntek) ZA� RVA
december 27. (hétfő) 9.00-14.00
december 28. (kedd) 9.00-14.00
december 29. (szerda) 9.00-14.00
december 30. (csütörtök) ZA� RT NAP 
december 31. (péntek) 9.00-12.00
2022. január 3.(hétfő) 9.00-14.00

Első, teljes munkarend szerinti nyitvatartási napunk:
2022. január 04. (kedd) 8.00-16.00-ig

E-mail-ben az alábbi cí�meken érhetnek el bennün-
ket: almadikozpont@gmail.com vagy almadikozpont@
almadikozpont.hu
Telefonon, a következő elérhetőségeken találhatják meg 
munkatársainkat a fent megjelölt nyitvatartási időben: 
06-88-542-551

A segítség elérhető az ünnepek alatt is!
A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szo-
ciális Szolgálat által működtetett készenléti telefon a fent 
leí�rt ügyeleti időn kí�vül, krízishelyzetben hívható szám: 
06 20-378-9527

Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha magányos, lelki válságba 
került.
„Kapcsolat” Lelkisegély Szolgálat 
24 órás ügyelete ingyenesen hí�vható az ország egész terüle-
tén vezetékes és mobilhálózatból:
116-123 vagy 06/88/422-205.
Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak áln-
dozatává vált? Ingyenesen hí�vható segélyvonal 24 órában 
vezetékes és mobilhálózatról.
06-80/20-55-20 
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segí�tségre 
szorul, hí�vja az 

Utcai Szociális Segítők Egyesületének Regionális Disz-
pécserszolgálatát 
a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal hí�vható telefonszámon.

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 Alapítvány .....................................................Adószám: 19380575-2-19 
Lovas Egyesület ......................................................................................Adószám: 18933967-1-19
Lovasi Polgárőr Egyesület ...................................................................Adószám: 18936757-1-19
Magyar Katolikus Egyház .....................................................................Technikai száma: 0011
Magyar Református Egyház ................................................................Technikai száma: 0066
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Lovas Község Önkormányzata 

 
 

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ NAPOK LOVASON 
 

2021. december 23. – 2022. január 2. 
 
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. 
 
PROGRAMOK: 
 
2021. DECEMBER 23. (csütörtök) 17 ÓRA 
Lovasi Betlehemes Lovasi fiatalokkal. Helyszín: Lovas, Templomtér. 
Az idén is egy betlehemes bemutató alkalmából kívánhatnak szeretetteljes karácsonyt egymásnak a Lovasiak 
és az idelátogató kedves vendégeink. A meleg pogácsát, süteményt, Lovasi asszonyok, a forralt bort, sült 
gesztenyét forró teát a lovasi boros gazdák kínálják jó szívvel. A műsorban szereplő fiatalok felkészítését 
Márffyné Eredics Eszter és Magócsi Andrea végezte.  
 
Nyitott pincék:  
 

 
 
2021. DECEMBER 28-29. (kedd-szerda) 12-18 ÓRA KÖZÖTT. VÁMOSI PINCE 30 FŐ. 
A Balatonfüred-Csopaki borvidéken, Lovason az Öreg-hegyen csodálatos balatoni panorámás, erdővel 
határos kispincénk 1890-es birtokszerkezettel rendelkezik. Ökológiai gazdálkodásból származó valódi 
kézműves borok. Előzetes bejelentkezés alapján! Palócgulyás vagy disznótoros házi kemencés 
kenyérrel 2000Ft/fő.  

Információ és bejelentkezés: Papp Ferencnél: 06-30/937-3206 
Megközelíthetőség: Lovas Vámosi és Ciffhegyi útról 
 
2022. JANUÁR 2. (vasárnap) 14 ÓRA  
Forraltborfőző verseny és újévköszöntő népi kikiáltóval. 
Helyszín: Lovas, Templomtér. Jelentkezés, információ: Vajda Kálmán: 06-20/955-7209  
 
Hasznos információk: 
Támogatók, szervezők: 
Lovas Község Önkormányzata (8228 Lovas, Fő út 8. Tel.: 06-87/447-694  
email: onkormanyzat@lovas.hu) és civil szervezetei, 
Csopak Környéki Borút Egyesület (8228 Lovas, Vámosi út 1. Tel.: 06-20/955-7209 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Kérjük a járványügyi szabályok betartását! 
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 


