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Idősek napja

Lovas Község Önkormányzata
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
békés, meghitt karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánnak Lovas állandó 
lakosainak és nyaralótulajdonosainak!

MEGHÍVÓ
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. december 20-án (szerda) 15 órakor tartandó 
közmeghallgatására.
A közmeghallgatás helyszíne: Faluház nagyterem.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Ferenczy Gáborné
polgármester

Az időseket legelőször Fe-
renczy Gáborné polgármester 
köszöntötte meleg szavakkal. 
A falu első embere Sütő And-
rás gondolatát idézte, misze-
rint: Önmagát becsüli meg 
minden nemzedék azáltal, 
hogy tudomásul veszi: a vi-
lág nem vele kezdődött. A 
mi világunk Önökkel: apáink, 
nagyapáink életével, munkás-
ságával kezdődött. Önök épí-
tették számunkra azt a jelent, 
amelyben a mi generációnk 
egy újabb nemzedék jövőjét 
alapozhatja meg. Mindennapi 
munkánkhoz az elődök példá-
iból meríthetünk erőt hitet és 

bátorságot. Ferenczy Gáborné 
erőt, jó egészséget, kitartást 
kívánt a meghívott vendégek-
nek.

Ezután Volford-Hull Zita 
alpolgármester Várnai Zseni: 
Úgy tégy, mintha örökig élnél 
című verséből idézet néhány 
gondolatot:

Úgy tégy, mintha örökig 
élnél!  
Hinned is kell, hogy így igaz!  
Megérik majd munkád gyü-
mölcse,  
kertedből kipusztul a gaz...  
Teremtő zápor hull a földre,  
jogod van fényre  
és örömre...

Ezt követően Szelle Szilárd 
színművész lépett fel. Szilárd 
nagyon örült a felkérésnek, 
hiszen Lovason most először 
volt előadása az idősek nagy 
örömére. Műsorában az alka-
lomhoz illő verseket szavalt: 
Idősek tisztelete, Szeressétek 
az öregeket. Ugyanakkor meg-
csillogtatta énektudását is, 
örökzöldslágereket, musicale-
ket és operett dalokat énekelt. 
A közönség vastapssal hono-
rálta a produkciót. A program 
a Lovas Könyvtári, Informá-
ciós és Közösségi Hely szer-
vezésében, a Könyvtárellátási 
Szolgáltatási Rendszer kereté-

ben, az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár támogatásával való-
sult meg.

Majd jöttek a lovasi gyere-
kek, akik verseket és dalokat 
adtak elő. Balázs Anna, Pintér 
Huba, Pintér Zselyke, Gergácz 
Szabolcs és Fehér Marcell is-
mét megcsillogtatták azokat 
az erényeket, melyekre méltán 
büszke Lovas. A finom vacsora 
és az ajándékok kiosztása után 
Nádasi Elemér harmonikázott, 
igazi jó hangulatot teremtve. 
Az idősek együtt énekeltek, 
táncoltak, jól érezték magukat. 

Szendi Péter

Sokan eljöttek november 30-án a faluház nagytermé-
be együtt ünnepelni, jókat beszélgetni, énekelni és 
táncolni a már hagyományos rendezvényre.
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Balaton Best: A legjobbat kedvezménnyel!
Évről évre egyre nő a térségi turisztikai kedvezménykártya népszerűsége

Egyre többen fedezik fel a Ba-
laton Best Card turisztikai ked-
vezménykártya előnyeit a stran-
dokon, közlekedésben, élmény-
parkokban, gasztronómiában 
és a galériákban. Több mint 80 
elfogadóhely nyújt kedvezményt 
az északi-parton - Tihanytól Al-
mádiig - a vendégek számára, de 
folyamatosan bővül a kínálat.

A vendégek igényeit szem 
előtt tartva nyomon követjük 
a trendeket, folyamatosan bő-
vítjük a kínálatot úgy a szállás-
adói, mint az elfogadói oldalon.
Tapasztalataink alapján egyre 
tudatosabban választanak olyan 
szálláshelyet a vendégek, amely 
csatlakozott a Balaton Best Card 
(BBC) turisztikai kedvezmény-
kártya hálózatához. Ezeken a 
szálláshelyeken ingyen jár a 
vendégnek a kártya, amelynek 
használatával akár több 10 ezer 

forintot is megspórolhatnak az 
aktív családok, baráti társaságok. 
Hiszen a strandok, a kalandpar-
kok, a különféle közlekedési esz-
közök üzemeltetői, beleértve a 
hajózási társaságokat is, jelentős 
engedményt adnak az árból és 
akkor a vendéglőkről, cukrász-
dákról, népszerű galériákról és 
a bónuszként járó e-bike-ról 
még nem is beszéltünk. Egyér-
telműen ösztönzi a szálláshelyek 
igénybevételét, foglalását a Ba-
laton Best térségben (Balaton-
almáditól Tihanyig) a kártya, 
amelynek statisztikai adatai hoz-
zájárulnak a turizmus fejlődésé-
hez. A térség népszerűsége tö-
retlen, a kártya felhasználók szá-
ma évről évre növekszik, amit a 
térségben eltöltött, a rendszer-
ben regisztrált vendégéjszaka 
számok dinamikus növekedése 
támaszt alá. Míg tavaly 18 397 

vendégéjszakát regisztráltak a 
szálláshelyek a kártyarendszer-
ben, addig idén már 20 419 
vendégéjszakát. A szálláshelyek 
előszeretettel válnak partnerévé 
a térségi szervezetnek, hogy biz-
tosíthassák a kártyát vendégeik-
nek. A panziók, szállodák és más 
szállásadók a Balaton Best hasz-
nálatával egyértelműen előnyre 
tehetnek szert a piaci verseny-
ben a vendégeknek átengedett 
kedvezmények mellett azzal is, 
hogy a Turisztikai Desztináció 
Menedzsment (TDM) Szövet-
ség minden lehetséges platfor-
mon segíti az értékesítést.

A tavalyi mintegy 70 elfoga-
dóhely idén már 86 elfogadó-
helyre bővült és kínál kedvez-
ményt a Balaton legjobb oldalán, 
legjobb lehetőségeit kihasználó 
vendégek részére. Az engedmé-
nyek zöme nem szezonális, az 

év során különböző tartalmak 
kerülnek előtérbe.

A kártyát üzemeltető Balaton 
Best Térségi Turisztikai Non-
profit Kft. tapasztalatai szerint a 
nyáron egyértelműen a strando-
kon igénybe vehető kedvezmé-
nyek voltak a legnépszerűbbek, 
de szeretik az ingyenes és ked-
vezményes tömegközlekedést és 
a kedvezményes hajózást is. Elő-
szeretettel keresik fel az élmény-
parkokat, a Balaton Felvidéki 
Nemzeti Park látogatóhelyeit, a 
galériákat. A Balaton Best Card 
aduász a szállásadó kezében, de 
a vendég is biztos lehet abban, 
hogy a BBC révén nemcsak a 
legfontosabb eseményeket kö-
vetheti nyomon, de tudatosan 
irányíthatja a pihenését, kikap-
csolódását is.

 További információ:
www.balatonbest.hu

Lovason járt a Mikulás
Most is elérkezett a nap, amit a gyerekek oly nagyon vártak. Sajnos idén 
sem esett a hó, így hiába énekeltük a „Hulla  a pelyhes fehér hó” című 
dalt. Amíg gyülekeztünk, várakoztunk a szépen feldíszített teremben, 
mindenki hátra dőlve, szem becsukva hallgatta a mesét. Egy igazi téli 
történet volt. A mese után egy aranyos éneket tanultunk mindenféle 
kolompolásra, csilingelésre alkalmas eszközzel a kezében. Aztán vég-
re kopogtattak. A Mikulás volt. Rengeteg ajándékot hoztak a segédjei. 
Elmesélte nekünk, hogy a rénszarvasait nem találta, bizonyára a szar-
vasok sem szeretik ezt a hónélküli időt. Szegény Mikulásnak még annyi 
ideje sincs, hogy összeterelje a rénszarvas csordáját! Az ajándék kiosz-
tása után énekkel búcsúztunk a Mikulástól. Reméljük jövőre is eljön 
hozzánk. Ezután játszóházban lehetett mindenféle szép dolgot alkotni.
 Kovács Álmos

Családi társasjáték Lovason
A „Társasjáték Délután” célja a rendezvényre érkező emberek, 

családok szórakoztatása társasjátékok játszatása révén. Küldeté-
sünk, hogy a családok megismerjék a modern társasjátékok vi-
lágát, túllépve a Gazdálkodj Okosan! és az Activity ingerszegény 
kínálatán.

A rendezvényen 6-8 játékmesterünk, az általuk ismert több, 
mint 100 társasjátékból, a közönség igényeinek megfelelő játéko-
kat betanítja. Így a játékosoknak nem kell játékszabályokat olvas-
ni órákon át, valamint megválaszolja a játékmenet során felme-
rülő kérdéseket a társasjáték kapcsán.

Veszprémben közel két éve, havonta rendezünk „Társasjáték 
Délutánokat”. Az utóbbi hónapokban alkalmanként 80-90 láto-
gató jött el játszani. Az eseményre 100-150 társasjátékot viszünk 
saját járművel. Minden vendég 1 db tombola szelvényt kap érke-
zéskor, további szelvények a délután folyamán szerezhetők. A nap 
végén tombolasorsolás keretében 3 db társasjátékot sorsolunk ki.

Reményeim szerin találkozunk Lovason a faluház nagytermé-
ben: 2018. január 19. (pénteken) 14.00-19.00 óráig.

Karcagi Péter
Családi Társasjáték Egyesület elnöke

RAJZPÁLYÁZAT!
Lovas Község Önkormányzata rajzpályázatot hirdet, három kategóriában. Óvodáskorú 
gyerekek, kisiskolások, felső tagozatosak részére. A betlehemes és karácsonyi rajzokat 
a Teleházba szíveskedjenek leadni Szendi Péternél december 21-ig.

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA
Hétfő: Szünnap Kedd: 16.00-19.00 óráig Szerda: 16.00-19.00 óráig

Csütörtök: 16.00-19.00 óráig Péntek: 16.00-19.00 óráig
Szombat: 9.00-12.00 óráig Vasárnap: Szünnap

Minden egyes alkotást díjaz a zsűri.
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A keresztény hitvilág köz-
pontjában Jézus Krisztus áll. 
Istenben sokan hisznek az 
emberek világban a keresz-
tényeken kívül is, pl. muszli-
mok, azaz,  a  mohamedánok, 
a drúzok a maguk zártsá-
gukban, a hinduk, a kínaiak  
és nem szabad meglepődni, 
hisznek még a pogányok is. 
Mi, keresztény római katoli-
kusok, az ötszáz évvel ezelőtt 
elszakadt protestánsok, a ke-
leti ortodoxok  és az angliká-
nok egyaránt, túl azon, hogy 
Istenben hiszünk, hiszünk 
Jézus Krisztusban az Isten 
egyszülött fiában, akit az Atya 
elküldött  a megváltásunkra, 
aki megtestesült a Szentlélek 
erejéből és született a názáreti 
Szűz Máriától. Istenünkhöz 
és Atyánkhoz Jézus Krisztus 
nyitotta meg az utat és csak 
is Őáltala, és az Ő segítségé-
vel juthatunk el a mennyei 
Atyánkhoz, hiszen egyedü-
li közbenjárónk a Mennyei 
Atyánál csakis az Úr Jézus 
Krisztus. Ezért bízunk benne, 
és hagyatkozunk Jézus Krisz-
tus irántunk való szeretetére 
és örök életet szerző irgalmá-
ra. A Megváltó Krisztusba ve-
tett reménység a megszületé-
séig, fellépéséig nyúlik vissza, 
az üdvösség történetben, az 
Ószövetségi zsidó nép törté-
netén keresztül. Az Ószövet-
ség prófétáinak jövendölései, 
a zsidó nép messiási reményei 
táplálták a megváltó Krisztus-
ba vetett hitet, ébren tartva az 
ádventi várakozást.

Isten kiválasztotta a zsi-
dó népet és úgy intézkedett, 
hogy ez a nép adja a Megvál-
tót, a Messiást az egész embe-
riségnek Isten különleges jó 
indulatát élvezte a választott 
nép.  Jahve, a szövetség Istene, 

törvényekkel és szigorú sza-
bályokkal irányította az Ő vá-
lasztott népét. A zsidó nép ve-
zető egyéniségei a pátriárkák 
és próféták látnoki szavakkal 
nyilatkoztak az eljövendő 
Messiásról. Szt. Pál apostol 
pedig - aki buzgó farizeus 
szülőktől származik - szinte 
büszke öntudattal sorolja föl a 
zsidó nép kiváltságait: „ Övék 
az Istenfiúság, a dicsőség, a 

szövetségek, a törvényadás, 
az Istentisztelet és az ígérete. 
Övék az Atyák, és test szerint 
közülük származik Krisz-
tus, aki mindenekfölött való, 
mindörökké áldott Isten. „ ( 
Róm.9,4-5)

A Megváltó - Messiásról 
szóló jövendölések meglehe-
tősen homályos kijelentések. 
Mikeás próféta pl. így jöven-
döli meg Jézus szülőhelyét: „ 
És te Efráta Betlehemje kicsiny 
vagy ugyan Júda ezrei között, 
mégis belőled származik majd 
nekem Izraelnek jövendő 
uralkodója... „ (Mik.5,2)

A zsidó írástudók számon 
tartották ezt a jövendölést és 
ennek alapján irányították a 
napkeleti bölcseket Jeruzsá-
lembe. 

Abban mindvégig bizo-
nyosak voltak, hogy Dávid 
király családjából származik 
a Messiás, vagyis a Megváltó. 
A megtestesüléskor az angyal 
is ezt mondta Máriának: „ Az 
Úristen neki adja atyjának, 
Dávidnak trónját és uralkod-
ni fog Jákob házán örökké, s 
országának nem lesz vége. „ ( 
Lk.1,33)

Mit jelent ez a szó, hogy 
megváltó? Általános magya-
rázata: - aki megszabadítja az 
embereket valamitől, ami aka-
dályozza a boldogságukat. Pl. 
Semmelweis az anyák meg-

mentője, megváltója kitüntető 
címet kapta. Megváltók pl. a 
szabadsághősök, a társadalmi 
igazság harcosai stb.. Egyé-
nileg megváltásnak éreznek 
az emberek valami nagy sze-
rencsét, ami megszabadítja 
őket gondjaiktól, más esetben 
egy súlyos betegségből való 
felgyógyulást, továbbá a re-
ménytelen helyzetekben ma-
gát a halált is., amikor még a 
gyászoló családtagok is azt 
mondják , „hogy megváltás 
volt már a halál.” 

Mindez a megváltás azon-
ban csak részproblémákat old 
meg, nem hoz egyik sem teljes 
boldogságot. Teljes boldog-
ságot, csak az Istennel való 
egyesülés adhatja meg. Igaz 
értelemben tehát csak az a 

megváltó, aki elhárítja, meg-
szünteti Istennel való egyesü-
lésünk minden akadályát. Ez 
az akadálya pedig nem más, 
mint a bűn. Az tehát az embe-
riség megváltója, aki elveszi a 
világ bűneit. 

Ilyen megváltót azonban 
csak Isten adhat, mivel a bű-
nöket is csak Isten veheti el tő-
lünk. Isten a sértett az engedet-
lenségünk által, és egyedül csak 
Ő bocsájthat meg nekünk. 

Istentől, ami Atyánktól kül-
dött megváltó már eljött: aki 
nem más, mint a Názáreti 
Jézus Krisztus. Ő az, aki el-
vette a világ bűneit, elégtételt 
nyújtván Atyjának keresztha-
lálával és Ő az, aki lehetővé 
tette felvételünket a Szenthá-
romság örök boldogságába, 
mivel el küldötte az Ő szent 
Lelkét, aki szentté, vagyis az 
üdvösségre alkalmassá tesz 
bennünket. Ő, a legnagyobb 
karácsonyi ajándék számunk-
ra, emberek számára. Ez a 
végtelen ajándékozó szeretet 
késztet bennünket is arra, 
hogy megajándékozzuk egy-
mást és legfőképpen  az ártat-
lan gyermekeket.

Szívből kívánom, hogy 
a Megváltó Jézus töltse be 
mindnyájunk szívét békes-
séggel és szeretettel. De, hogy 
ez valósággá váljék, szabadul-
junk meg éppen az Ő kegyel-
me által attól a bűntől, mely 
megakadályozza az emberi 
szívekben az Istengyermek 
megszületését, akit az Atya ir-
galma közénk lehozott.

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  

A mi Megváltónk
„Kedveseim, ma született a mi Megváltónk, örvendez-

zünk!
 Nem szabad szomorkodni akkor, amikor az Élet szüle-

tésnapját ünnepeljük.”
 (Ókeresztény himnusz)
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Kedves Testvérek!
Hamarosan újra karácsony ünnepére 

készülünk, amely 2000 évvel ezelőtt el-
hozta erre a Földre Isten szeretetét Jé-
zus Krisztusban. Az angyalok azon az 
éjszakán énekelve hirdették: „Dicsőség 
az Istennek és az embereknek jóakarat.”

Sajnos a mögöttünk álló esztendő 
történelmi eseményei azt bizonyítják, 
hogy az emberek ismét feledik ezt az égi 
tanácsot. Advent a reménység és a ké-
szülődés ünnepe, amikor a keresztyén 
világ lelkében elcsöndesedve készül ka-
rácsony szent ünnepére. Karácsonykor 
minden jóakaratú ember azt várja, hogy 
szívében és otthonában Isten szeretete 
és békessége legyen. Kérjük együtt Is-
tentől, hogy adventi készülődésünkre 
igazzá legyen 274. dicséretünk 3. versé.-
nek üzenete!

„Csak légy egy kissé áldott csendben: 
Magadban békességre lelsz,

Az Úr-rendelte kegyelemben Örök, 
bölcs célnak megfelelsz.

Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi 
kell nekünk.”

Kívánom, hogy az Úr 2017. esztendejé-
ben a karácsony elhozza a testvéreknek a 
szeretetet, a békességet és az áldást éler-
tükbe! 

Áldott, békés, boldog karácsonyt 
kívánva az Alsóörs-Lovasi Református 
Társegyházközség nevében

Kálmán Csaba református lelkész

Istentiszteletek
december 24.: Advent negyedik 
vasárnapja,Szenteste
Ünnepi istentisztelet, a gyermekek kará-
csonyi műsorával az Alsóörsi Templom-
ban
- 16.00. Alsóörs

december 25.:  Karácsony első napja , 
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet a temp-
lomban
- 9.30. Lovas
- 11.00. Alsóörs

december 26.: Karácsony második napja, 
Ünnepi istentisztelet
- 9.30. Lovas
-11.00. Alsóörs

december 31.: Óév búcsúztató 
istentisztelet 
- 9.30. Lovas
- 11.00. Alsóörs

január 1.: Újév köszöntő hagyományos 
ökumenikus istentisztelet katolikus testn-
véreinkkel

Szolgál:
Főtiszteletű Berkes Péter plébános úr
és Nagytiszteletű Kálmán Csaba
lelkész úr

Az istentiszteletet követően szeretetven-
dégséget tartunk.
-18.00. Alsóörs

Advent a reménység
és a készülődés ünnepe

Ismét színvonalas előadások 
lesznek januártól Lovason

Január közepétől, két hóna-
pon keresztül, a már megszo-
kott, színvonalas előadásso-
rozatok lesznek a településen. 
Az elmúlt években hatalmas 
érdeklődés kísérte a Lovasi es-
téket, remélhetőleg most sem 
lesz ez másképp.

-Ifj. Lomnici Zoltán alkot-
mányjogász lesz az első vendé-
günk, aki Magyarország és az Eu-
rópai Unió közjogi és közpolitikai 
kihívásai címmel tart előadást a 
faluház nagytermében. Őt Szűts 
Gergely István történész követi, 
aki a trianoni menekültekről be-
szél – kezdi Ferenczy Gáborné 
polgármester. Lomnici Zoltán 
szerint a 2010-es évek kezde-
te óta alapvetően megváltozott 
az Európai Unió strukturális, 
gazdasági és biztonságpolitikai 

értelemben. Az említett három 
fő változás a döntéshozatali 
mechanizmusok torzulásá-
ban, az eurózóna országai és a 
mediterrán térség makro- és 
mikroökonómiai egyenetlensé-
geiben, és a migrációs válságra 
adott hibás válaszok negatív kö-
vetkezményeiben érhetők tetten. 
Ebben a nehéz időszakban soha 
nem tapasztalt prosperitást mu-
tatnak a visegrádi országok, köz-
tük Magyarország is. 

Szűts István Gergely pedig 
igyekszik hűen bemutatni a bé-
keszerződés társadalmi hatásai-
nak alig ismert következménye-
it. 1918 és 1924 között, több mint 
400 ezer személy menekült, vagy 
költözött át az utódállamokból 
Magyarország területére. E ha-
talmas népességtömeg elhelye-
zése komoly problémát okozott 

a magyar állam számára, ennek 
következtében több ezren vol-
tak kénytelenek még az 1920-as 
évek közepén is barakktelepe-
ken és vagonlakásokban élni.

-Februárban még lesz egy elő-
adás, melyet Magyar Katalin 
gyermekorvos tart, Sztetoszkóp-
pal Ugandában címmel. A dok-
tornő a Magyar Afrika Társaság 
által szervezett 16. orvosi misszió 
tagjaként utazott augusztusban 
Ugandába. Az Afrika gyöngy-
szemeként is emlegetett ország 
adottságait, az ottani életkörül-
ményeket, valamint a személyes 
tapasztalatait szeretné bemutat-
ni – folytatja tovább az előadás-
sorozat ismertetését a település 
első embere. Majd jön Magyar 
Lóránt mentálhigiéniás szakem-
ber, akit a szervezőknek Bagdy 
Emőke pszichológus ajánlott, 

mondván szakmájában ő az 
egyik legelfogadottabb személy. 
Előadásában arra szeretné fel-
hívni a figyelmet, hogy amikor 
alábbhagy a kedvünk és lankad 
a tettünk, amikor lenyomnak a 
terhek és elveszítjük a hitünket, 
akkor kell egy kis erő, lendület, 
erre kíván használható eszközö-
ket és irányvonalakat mutatni, a 
mindennapok eredményesebb 
kiállásához.

Végül a romaszármazású 
rákkutató Horváth József, első-
sorban a fiataloknak szeretné 
bemutatni életútját, munkássá-
gát azon keresztül, hogy hogyan 
lehet a hátrányból előnyt ková-
csolni. Miként lehet szemléletet 
váltani és küzdeni a kitűzött cél-
jainkért, illetve egy picit bevezeti 
őket egy kutató életébe.

Szendi Péter



5Lovasi Hírek

- HÁZIAS ÉTELEK
- MINŐSÉGI ITALOK

- SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ HAMBURGEREK
- VELŐS PIRÍTÓS

- POGÁCSA, DESSZERETEK

- Hétvégente zenés szórakozási lehetőséggel

- Állatbarát hely vagyunk
- Ingyen wifi

- Családi,céges rendezvények,szülinapi 
partyk,keresztelők,kisebb esküvők,ballagások 

stb.lebonyolítását is vállaljuk.

TÉLI NYITVATARTÁSUNK:
H-CS: ZÁRVA,P:16-20,SZO:12-02, VAS:12-17

ASZTALFOGLALÁS, BORINÁL:+36-20-441-5003
                                RICHIENÉL: +36-70-381-9753

ELÉRHETŐSÉGEINK:
8229 CSOPAK,GYÖNGYVIRÁG U.1.

A VOLT ORANGE BAR HELYÉN,
A STRANDI NAGYPARKOLÓNÁL

FACEBOOKON:
BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT

EMAIL: boripont2017@gmail.com

BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT
 (Családias Étterem)

A "Házhoz megyünk" kampányhoz 
kapcsolódva keresték fel a faluban élő 

idős embereket a balatonfüredi rendőrök.

A település körzeti megbízottja a bűnmegelőzési előadóval 
december 5-én felhívták a nyugdíjasok figyelmét a trükkös 
lopások megelőzési lehetőségeire. Valamennyi felkeresett 
személy részére átadták a rendőrkapitányság saját készítésű, 
a Nyugdíjasok Biztonságának Tíz Pontja elnevezésű áldozat-
védelmi prevenciós kiadványát.
Ezt követően a rendőrök a "Látni és látszani" közlekedésbiz-
tonsági kampány keretében felhívták a közlekedők figyelmét 
az őszi-téli időjárás miatt megváltozott látási és közlekedési 
viszonyokra, valamint ellenőrizték a járműveik világítóberen-
dezéseinek működését.
A vállalkozó kedvű, KRESZ-tesztet sikeresen kitöltő sofőrök 
a járművek téli átállásához praktikus tárgyakat, míg a velük 
utazó gyermekek a láthatóságot segítő hasznos eszközöket ka-
ptak ajándékba.

Szabó Zoltán
kormánytisztviselő

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ NAPOK
2017. december 23. – 2018. január 1.

A hagyományoknak megfelelően a szervezők ismét hívják és várják Önöket, töltsünk 
el kellemesen, békességben néhány órát, az év végén és az újév kezdetén, Lovason. 
Reméljük, hogy hozzájárulhatunk békés, boldog ünneplésükhöz és egy örömökkel teli 
újév kezdetéhez.

PROGRAMOK:
2017. DECEMBER 23. (szombat) 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 assszonyok, a forralt bort, forró teát a lovasi boros gazdák kínálják 
jó szívvel. A műsorban szereplő fiatalok felkészítését Márffyné Eredics Eszter végezte. 

DECEMBER 27-30. 14 ÓRA CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE.
Minden nap nyitva! Előzetes megbeszélés alapján: Paraszttál, zsíros kenyér, borkóstoló, 
borbemutató. 
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra. Nyitva tartás: december 27-
31. Telefon: 30/987-4414.

DEDECEMBER 28. (CSÜTÖRTÖK) 18 ÓRA 30 FŐ – PAP HUBA PINCE
Előzetes bejelentkezés: december 24-ig! Meleg étel kínálása. Belépő: 1.800 Ft - a 
pincészet a bevételt felajánlja a Lovas Jövőjéért Egyesületnek. Bejelentkezés: Lovas, 
Kishegyi utca 5. Telefon: 20/323-9797 

2018. JANUÁR 1. (HÉTFŐ) 14 ÓRA 
Forraltbor főzőverseny népi kikiáltóval.
Helyszín: Lovas, Templomtér. Jelentkezés, információ: Újhelyi-Kovács Sándor. 
Telefonszám: 2434-362/20. Újévköszöntő várhatóan 16 órától a faluházban, majd 
újborkóstolás. 

Hasznos információk:
Lovas kocsikázás a pincékhez! Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás. Információ, előzetes 
bejelentkezés: Kis Áron: 20/777-4121. Támogatók, szervezők:
Lovas Község Önkormányzata és civil szervezetei, Csopak Környéki Borút Egyesület.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Mindenkit szeretettel várunk!

Lovas Község Önkormányzata
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A SZÁLLÁST KERES, A SZENTCSALÁD népi ájtatosság de-
cember 14-én kezdődik mind a négy faluban.

December 23. Szombat Ádvent IV. Vasárnapja előesti szentmi-
sék:
Lovas 16.00-kor szentmise 
Paloznak 17.00-kor szentmise

December 24. Ádvent IV. Vasárnapján:
Csopak 08.30-kor szentmise 
Felsőörs 10.30-kor szentmise
Paloznakon, 15.30-kor, a szabadtéri betlehemnél –
BETLEHEMI PÁSZTORJÁTÉK SZENTESTE
Lovas 18.00 órakor szentmise
Felsőörs 22.00 órakor szentmise
Csopak 23.00 órakor szentmise 
Paloznakon 24.00 órakor éjféli szentmise 
A szentmisét követően, a Jézuska elhelyezése a szabadtéri betle-
hemi istállóban. Karácsonyi műsorral, pogácsával, forralt borral 
és teával köszöntjük a Kis Jézus születésének emlékünnepét.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

December 25-én, Hétfő, azaz, Karácsony ünnepén:
Csopak 08.30-kor pásztorok miséje 
Felsőörs 10.30-kor ünnepi szentmise

December 26.  Kedd Karácsony II. napja, Szent István diakónus 
vértanú ünnepe:
Csopak  08.30-kor szentmise 
Felsőörs 10.30-kor szentmise
Paloznak 17.00-kor Templombúcsú 

December 27. Szerda, Szent János apostol és evangélista ünnep:
Csopak 16.00-kor szentmise
 BOR ÁLDÁSSAL

December 28. Csütörtök, Aprószentek ünnepe:
Felsőörs 16.00-kor szentmise

December 27. Péntek, Becket Szent Tamás ünnepe:
Csopak 16.00-kor szentmise

December 30. Szombaton Szent Család ünnepe:
Lovas 16.00 órakor szentmise 
Paloznak 17.00 órakor szentmise
Szent Család ünnepének előestéjén Családok megáldásával!

December 31. Vasárnap Szent Család ünnepe:
Csopak 08.30 órakor szentmise
Felsőörs 10.30 órakor szentmise
Szent Család vasárnapon Családok megáldásával!
SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A CSALÁDOKAT!
Paloznak 17.00 órakor szentmise és Év végi Hálaadás

Január 1. Vasárnap: ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁ-
NAK ÜNNEPE, A Béke Világnapja, 
Csopak 08.30 órakor szentmise
Felsőörs 10.30 órakor szentmise
Lovas 16.00 órakor szentmise

Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek örömteli, a 
Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegyelemteljes karácsonyi 
ünnepeket és egészségben bővelkedő, boldog újesztendőt kívánunk 
lelkipásztori szeretettel.

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

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE Plébániánk területén

Újra eljött az év vége és ilyenkor el-
merengve tekintünk vissza az elmúlt 
hónapokra, mit és hogyan terveztünk 
és tettünk, sikerült-e mindent ma-
radéktalanul megvalósítanunk, jól-
rosszul sikerültek-e az elképzelése-
ink. Nincs ez másként egy Egyesület 
életében sem. Megítélésem szerint a 
Lovas Jövőjéért Egyesület nyugodtan 
és büszkén lezárhatja a 2017-es évet. 
Ahol lehetőségünk adódott, aktív sze-
repet vállaltunk a közösségi progra-
mok szervezésében, létrehozásában és 
lebonyolításában. Idén is rendeztünk 
gyerekfarsangot, húsvéti játszóházat, 
tökfaragást, bormustrát saját prog-
ramként, de sajnálatos módon a Pikni-
künk lebonyolításánál az időjárás nem 
volt kegyes hozzánk és emiatt nem is 

tudtuk megtartani azt. Jövőre termé-
szetesen újra megpróbálkozunk ezzel 
az eddig sikeresnek mondható rendez-
vényünkkel. 

Mindezeken felül tagjaink és önkén-
teseink az előző évekhez hasonlóan, je-
lentősen hozzájárultak az önkormány-
zat által szervezett rendezvények – Lo-
vasi Napok, szüreti fesztivál, mikulás 
és karácsonyi ünnepség – sikeréhez 
is. Egyesületünk továbbra is kizárólag 
önkéntes alapon, a falu egész lakossá-
gának szervez rendezvényeket és végez 
önkéntes tevékenységet. 2018-ban is 
szeretnénk tevékenyen részt venni a 
falu közösségi életében, és színvonalas 
programok szervezésében. Nyitottak 
vagyunk az építő kritikákra, ötletek-
re, javaslatokra, hogy mivel tehetnénk 

településünket még vonzóbbá mind az 
itt élőknek, mind az idelátogatóknak.

Ez úton is szeretnénk köszönetet 
mondani legtevékenyebb tagjainknak 
önzetlenségükért, kreativitásukért, lel-
kesedésükért, valamint azoknak, akik 
adójuk 1%-ával hozzájárultak a ren-
dezvényeink megvalósításához.

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

10401220-50515753-55781009. 
KÖSZÖNJÜK!

Honlapunkon tájékozódhatnak 
egyesületünk és programjaink felől: 
www.lovas-je.info.

Vellai János
elnök

A Lovas Jövőjéért Egyesület 2017-ben
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Szűts István Gergely 
történész:  
 
Trianoni  menekültek -   
A békeszerződés társadalmi 
hatásainak  alig ismert 
következményei  

Helyszín: Lovas, faluház nagyterme 
( Lovas, Fő u. 8. ) 

 

Dr. Magyar Katalin gyermekorvos:  
 

Sztetoszkóppal Ugandában 

Ifj. Lomnici Zoltán 
alkotmányjogász:  

Magyarország és az  
Európai Unió közjogi  
és közpolitikai kihívásai  
a XXI. században 

 

Magyar Lóránt mentálhigiénés szakember:   
 

MÉGIS legyél Győztes!  
 

Amikor alábbhagy a kedv és 
lankad a tett, amikor 
lenyomnak a terhek és 
elveszíted a hitet, kell egy kis 
erő, kell egy kis lendület. 
Megújulni, felfrissülni, a 
forrásból újra inni és 
lelkünket táplálni ... 

 

Horváth József  rákkutató:  
 

“Mi lenne, ha...”  
 

Az előadás során 
bemutatja életútját 
és munkásságát 
azon keresztül, hogy 
hogyan lehet a 
hátrányból előnyt 
kovácsolni. Hogyan 
lehet szemléletet 
váltani és küzdeni a 
kitűzött céljainkért, 
valamint egy picit bevezeti a résztvevőket egy 
kutató életébe.  

2018. január 17. /szerda/ 18 óra 2018. február 7. /szerda/ 18 óra 

2018. február 21. /szerda/ 18 óra 2018. március 7. /szerda/ 18 óra 

2018. március 16. /péntek/ 18 óra 

A belépés díjtalan, adományokat  a rendezvény 
fenntartására köszönettel elfogadunk! 
 

Szervező: Lovas Község Önkormányzata 
 

Honlap: www.lovas.hu   
Információ: 87/575-083, 30/530-3466 vagy 
konyvtar@lovas.hu 
 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
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Teljes szívvel,
tiszta vízzel!

DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMÛ ZRT.
8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7.

EMAIL: DRV.ZRT@DRV.HU
WWW.DRV.HUTUDTA ÖN, HOGY...

– … a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt következik be?

 – … a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat karbantartása a Felhasználók 

feladata?

– … a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást eredményezhet?

–  … a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Felhasználókat terheli?

–  … évente több tízezer vízmérő fagy el és millió liter víz folyik el emiatt?

A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében java-
soljuk, hogy Ön is GONDOSKODJON AZ ALÁB-
BIAKRÓL:
•  Pótolja a hiányzó aknafedlapot, vagy cserélje, ha 

sérült, mert a fagy leginkább a néhány millimé-
teres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket 
veszélyezteti, így ezek védelme különösen fon-
tos!

•  Ellenőrizze a lebúvónyílást záró aknafedlap il-
leszkedését, megfelelő zárását! Javasoljuk az 
aknafedlapot hőszigetelő anyaggal ellátni, hogy 
ne maradjanak hézagok, ahol a kinti hideg leve-
gő az aknába áramolhat.

•  A vízmérőakna belső felületét megfelelő szige-
teléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna 
mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, az 
aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A szigetelő-
anyag tekintetében fontos, hogy az nedvesség 
hatására se veszítsen a szigetelőképességéből.

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

ben a nyaralók esetén a téli, használaton kívüli 
időszakra a házi vezetékhálózaton elhelyezett 
víztelenítő szerelvények segítségével víztelenít-
sen, és a vízmérő előtti, közterület felé eső csa-
pot is zárja el!

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

•  Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő utáni víz-
telenítő csapot és engedje le a házi vezetékhá-
lózatból a maradék vizet.

•  A télen nem használt ingatlanokat rendszeres 
időközönként ellenőrizze az esetlegesen bekö-
vetkező meghibásodások mielőbbi észlelése 
érdekében.

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

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

NE FELEDJE, HOGY:
I. A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízmérőkben

és vízhálózatban!
II. A kemény fagyok közeledtével el kell végezni a vízvezeték-rendszer téliesítését!
III. A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő szigetelését

mindenképpen meg kell oldani!

KÖSZÖNJÜK, HOGY ODAFIGYEL VÍZMÉRŐJE ÁLLAPOTÁRA!
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TE R MELŐI MÉZ H Á ZH OZ SZÁ LLÍ TÁ SSAL

Akácméz

Hársméz

Facéliaméz
(mézontófűméz)

Napraforgóméz

Repceméz

Vegyes virágméz

500 g

1050 Ft

900 Ft

800 Ft

750 Ft

750 Ft

700 Ft

950 g

2000 Ft

1700 Ft

1500 Ft

1400 Ft

1400 Ft

1300 Ft

Illés András  •  Felsőörs, Csöpp utca 5.

Lovasra 2 kg feletti mennyiségtől házhoz szállítunk!

Hívjon bizalommal a +36 30 290 4811-as telefonszámon,
vagy írjon az illesandras92@gmail.com e-mail címre!

Az alaprendeltetésünknek 
megfelelően a 2017. évben is 
sikerült a falu rendezvényei-
nek a zavartalanságát bizto-
sítani, hozzájárulni a bűn-
esetek számának a mérsék-
léséhez.  Az önkormányzat a 
2016. évre is 30 ezer forintot 
biztosított szervezetünknek.  
Valószínű ezt az összeget fog-
juk hozzátenni a könyvelési 
költségekhez az idei évben is. 
Az egyéb pályázati lehetősé-
geket kihasználva 90 és 103 
ezer forinthoz jutottunk. 
Vásároltunk egy darab ke-
rékpárt, egy nyári ruházatot 
a tagjainknak, hogy a nagy 
melegben is formaruhában 
teljesítsék feladatukat, ha 
úgy szükséges. Túl vagyunk 
az első meghibásodáson a 
drónnal kapcsolatban. Ja-
vítása megtörtént, üzemel. 
Jelenleg is gyűjtjük a tapasz-
talatot a célszerű haszná-
lathoz. Az adó 1%-a az idei 
évben 30 ezer 711 forint volt, 
amit én reálisnak gondolok. 
Támogatóink létszáma és a 
támogatás összege az elmúlt 
évihez hasonló, tehát akik 
ismernek bennünket, ott a 
bizalmat megőriztük, de új 
területekről is vannak meg-
bízásaink. 
Felettes szervezetünk által 
rendezett mindenfajta to-
vábbképzésen és megmoz-
duláson igyekeztünk részt 
venni. 
A rendőrséggel a kapcsola-
tunk jó, együttműködünk a 
körzeti megbízottal, a hoz-
záállása kimondottan ked-
vező a közös munkához, 
csak a sok határszolgálat az 
akadálya a még szorosabb 
együttműködésnek. A régió 
polgárőrségeivel a kapcsola-
tunk jó, bár a szervezettség 
a térségben sokkal kisebb, 
mint az almádi térségben 
volt. Nagyon sok az olyan 

település, ahol megszűnt a 
polgárőrség, ami a civil tör-
vénnyel is összefüggésben 
lehet.
Polgárőreink munkájukat 
felelősségteljesen végzik. A 
munkamegosztás alapját 
továbbra is a terület felosz-
tásos módszer képezi. A 
külterületeken élő tagjaink 
segítségével szinte állandó a 
felügyelet a külső területe-
ken is. Ma 18 fő a tagságunk, 
ebből 15 fő rendelkezik az 
új típusú igazolvánnyal, de 
vannak tagjaink, akik az iga-
zolványt nem csináltatták 
meg, de továbbra is segítik a 
munkánkat. Új tagok felvé-
tele elől nem zárkózunk el, 
hiszen munka van bőven. 
Természeti kár esetén átla-
gosan 8-10 fő mozgósítható 
az igénybevételi időszak és a 
helyzet függvényében. Mű-
ködésünk a ránk vonatkozó 
törvényeknek megfelelően 
történik. Biztosítással ren-
delkezünk, hivatalos köny-
velő végzi könyvelésünket. A 
Megyei Szövetségtől a bizto-
sítás és a könyvelés területén 
várok segítséget ebben az év-
ben is, tekintettel arra, hogy 
összefogva alacsonyabb ára-
kat tudnánk elérni. A bizto-
sítás a továbbiakban megol-
dódott, a Megyei Szövetség 
a teljes megyét egyben biz-
tosítja. 
A különböző jellegű szolgá-
latokban eltöltött idő a múlt 
évihez hasonlóan alakul, bár 
annál kicsivel több, mivel a 
rendőrök sokat voltak egyéb 
szolgálati elfoglaltságon tá-
vol a településünktől, így 
a biztonságunk érdekében 
többet voltunk kint.  Rend-
őrséggel közösen 43 órát, 
önállóan 2806 órát töltöt-
tünk a köz érdekében. 

Szűcs József 
elnök

Lovas Polgárőrség
Egyesület beszámolója

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 



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. 

2017. DECEMBER 30. (péntek) 14 ÓRA  
CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE 
Előzetes bejelentkezés alapján: Paraszttál, zsíros kenyér, borkóstoló, 
borbemutató. Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra, 
30/987-4414. 

2017. DECEMBER 27-30. 14 ÓRA CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE 
Minden nap nyitva! Előzetes megbeszélés alapján: Paraszttál, zsíros kenyér, borkóstoló, borbemutató.  
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra.  
Nyitva tartás: december 27-31.  
Telefon: 30/987-4414. 

2018. JANUÁR 1. (hétfő) 14 ÓRA    
FORRALTBOR-FŐZŐ verseny népi kikiáltóval. 
Helyszín: Lovas, Templom tér.  
Jelentkezés, Újhelyi-Kovács Sándor. Telefonszám: 20/362-2434 .  
Újévköszöntő várhatóan 16 órától. Utána: újborkóstolás. Helyszín, Lovas, Faluház, Fő u. 8. 

Hasznos információk: 
Lovas kocsikázás a pincékhez! Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás.  
Információ, előzetes bejelentkezés: Kis Áron: 20/777-4121.  
 

Támogatók, szervezők: Lovas Község Önkormányzata és civil szervezetei, Csopak Környéki Borút Egyesület. 
 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  
 

Mindenkit szeretettel várunk!  Lovas Község Önkormányzata 

2017. DECEMBER 23. (szombat) 17 ÓRA 
Lovasi Betlehemes lovasi fiatalokkal. Helyszín: Lovas, Templom tér. 
Az idén is egy betlehemes bemutató alkalmából kívánhatnak szeretetteljes karácsonyt egymásnak a lovasiak és az 
idelátogató kedves vendégeink. A meleg pogácsát, süteményt,  lovasi assszonyok, a forralt bort, forró teát a lovasi 
boros gazdák kínálják jó szívvel. A műsorban szereplő fiatalok felkészítését Márffyné Eredics Eszter végezte.  

2017. DECEMBER 28. (szerda) 18 ÓRA  
PAP HUBA BOROS PINCE 30 FŐ. 
Előzetes bejelentkezés: december 24-ig! Meleg étel kínálása. Belépő: 1.800 
Ft - a pincészet a bevételt felajánlja a Lovas Jövőjéért Egyesületnek.  
Bejelentkezés: Lovas, Kishegyi utca 5. Telefon: 20/323-9797  

Óévbúcsúztató és Újévköszöntő Napok Lovason 
 

2017. december 23. – 2018. január 1. 


