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A gyerekek nagy örömére idén
is ellátogatott Lovasra a Mikulás

December 8-án délután 
3 órára vidám gyerekzsi-
vajtól zengett a faluház 
nagyterme, több mint 40 
gyermek jött el szülei-
vel, nagyszüleivel a ren-
dezvényre. Amí�g várták, 
hogy megérkezzen a Mi-
kulás, karácsonyi kifestők 
szí�nezésével foglalták el 
magukat. Aztán amikor 
meghallották, hogy nyí�lik 
a faluház bejárati ajtaja, 
elkezdték énekelni a „Hull 
a pelyhes fehér hó” cí�mű 
dalt. A Mikulás nagyon 
örült a szí�vélyes fogadta-

tásnak. Megköszönte, hogy 
ilyen sok gyermek eljött, 
aztán ahogy szépen sorban 
kiosztotta a csomagokat, 
mindenkinek feltett pár 
kedves kérdést. Néhányan 
még énekeltek is neki. 

Miután a Mikulás elkö-
szönt a gyerekektől, Vellai 
János, a Lovas Jövőjéért 
Egyesület elnöke vette át 
a szót. Az Egyesület szept-
emberben rajzpályázatot 
hirdetett „Ő� sz” cí�mmel, en-
nek az értékelésére és az 
ajándékok átadására is sor 
került ezen a rendezvé-

nyen. Fazekas Lili, Fazekas 
Gergő, Major Rozália és 
Vellai-Nemes Szofi adták 
be alkotásaikat a megmé-
rettetésre. Mindannyijukat 
megjutalmazta az egye-
sület egy-egy oklevéllel, 
LIBRI könyvutalvánnyal, 
szí�nes ceruza készlettel 
és az egyesület logójával 
ellátott tollal. Gratulálunk 
nekik!

A dí�játadó után – a Lo-
vas Jövőjéért Egyesület 
támogatásával - a Napra-
forgóház Gyermekudvar 
animátorai karácsonyi 
ajándéktárgyakat készí�-
tettek a gyerekekkel. Le-
hetett gyertyát, szappant, 
ajándékdobozt fabrikálni, 
mézeskalács figurákat dí�-
szí�teni. A kifestők is sok 
örömöt szereztek gyere-
keknek és felnőtteknek 
egyaránt.

Az alkotás folyamata 
komoly energiát igényel, 
ezért aztán nagyon kapó-
sak voltak a Sümegi család 
által felajánlott sajtos tal-
lérok és a finom linzer sü-
temények. Köszönet érte!

18 óráig tartott a ren-
dezvény, nekem úgy tűnt, 
hogy aki ott volt, na-
gyon jól érezte magát. 
Köszönet illeti még Hajdu-
Briant A� gnest, Hudanikné 
Erzsikét, Kránitzné Erikát 
is a teremrendezésért, dí�-
szí�tésért, továbbá a Miku-
lást a sok szép ajándékért 
és szorgos kezű segédjét, 
aki idén is nagyon kitett 
magáért és igen kreatí�v 
csomaggal örvendeztette 
meg a gyerekeket.

Volford-Hull Zita
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Lovason már 18 éve
betlehemeznek a gyerekek

Ki gondolná, hogy 
Márffyné Eredics Eszter 
már 18 éve szervezi Lo-
vason a betlehemezést. 
Az akkori gyerekekből 
felnőtt emberek lettek, 
de Eszter a mai napig szí-
vesen emlékszik vissza 
azokra az időkre, reméli, 
hogy még sokáig készít-
heti fel a gyerekeket.  

– Mióta csinálod Lova-
son a betlehemezést? Hon-
nan jött az ötlet?

– 2000-ben amikor 
Lovasra költöztünk és 
először meghirdettük, 
nekem az volt a célom, 
hogy megismerjem a gye-
rekeket meg a szüleiket. 
Nem volt utolsó szem-

pont az sem, hogy amit én 
is a szüleimtől kaptam, a 
hagyományokat, tovább 
vigyem. Nagy örömre na-
gyon sok gyerek jött el. 
E� n úgy emlékszem óriási 
sikere volt. 

– Összehasonlítva az 
elsőt a mostanival, milyen 
különbségek vannak? 
Meddig szeretnéd még a 
betlehemezést csinálni? 
Hagyományőrző család 
vagytok, a gyerekeket is 

erre nevelitek. Nálatok, 
hogy telnek majd az ünne-
pek?

– Az első betlehemezé-
sen részt vevők már fel-
nőttek, de mindig, amikor 
találkozom velük, szóba 
kerül a betlehemezés 
vagy csak egy kedves mo-
soly. Remélem, ha nekik 
is lesznek gyerekeik, 
akkor valahol valamilyen 
formában tovább adják 
ezt a szokást. Ami miatt 
csinálom, – és remélem 
még sokáig – azok 
gyerekek. A karácsonyt 
mindig nagy családi 
körben ünnepeljük, ami 
változatlan, a gyerekek 
lelkesedése.

Szendi Péter
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Kedves Testvéreim!
Karácsony szép ünnepe, 

újra ránk köszönt hamaro-
san. A naptárban megint azt 
láthatjuk, hogy piros betűvel 
vannak szedve az adventi 
vasárnapok, szenteste, kará-
csony, szilveszter és az újév. 
Ü� nnepi dí�szbe öltöztetik az, 
utcákat, a főtereket, az üzlez-
teket, az otthonokat és min-
denki készül, de vajon mire? 
A válasz egyértelműnek 
tűnik, még egy kisgyermek 
is tudna rutinból válaszolni 
erre a kérdésre: a család 
ünnepére, a szeretet ünnepé-
re stb. Nincs is ezzel semmi 
baj, a karácsonyi ünnepkör 
hirdesse a szeretet evangéli-
umát és annak meghitt misz-
tériumát. Mégis, véleményem 
szerint a -2018as esztendő 
karácsonya egy gondolkodó 
keresztyén identitású 
embernek másfajta aspektus 
szerint is értelmezendő és 
annak üzenete komoly je-
lentőséggel bí�r. Ebben az 
esztendőben annyi minden 
történt a nagyvilágban és ha-
zánkban is (migráns válság, 
tüntetések, forrongó világ, 
országgyűlési választások, 
Sargentini jelentés stb.), 
hogy talán időszerű lenne 

egyetemesen elcsöndesedni 
és az ünnep igazi jelentését 
újra gondolni, hogy ne csak a 
naptárban legyen piros betűs 
ünnep a karácsony, hanem a 
lelkünkben is.

Jézus eljövetelének í�gé-
rete nem azért adatott a mi 
számunkra, hogy egy szép 
egyházi ünnepet szerezzen 
nekünk az E� lő Isten, hanem 
azért, mert az látta, hogy az 
emberiség az isteni szere-
tet és a megváltás nélkül a 
vesztébe rohan. A történelmi 
nagy drámák, a világégések 
mindig akkor következtek be, 
mikor az ember, egy ember 
vagy több, a saját érdekét a 
közösségi érdek fölé emelte 
és elnyomta, háttérbe szo-
rí�totta az elesettet és a sze-
gényt. Jézus születésének 
története is alátámasztja en-
nek az igazságnak a valósá-
gát. Jézus egy népszámlálás 
idején születik meg, amelyet 
az akkori világhatalom gya-
korlója rendelt el. Augusztus 
császárnak nem titkolt célja 
az volt ezzel az akcióval, hogy 
számot vessen saját erejé-
ről a birodalomban a nagy 
hódí�tások előtt. A császári 
parancsnak engedelmes-

kedve megmozdult az egész 
birodalom, az akkor világ és 
benne az egyes emberek is, 
József és Mária ezért men-
nek Betlehembe. Az uralkodó 
csak azt nem sejtette, hogy 
vele együtt párhuzamosan a 
láthatatlan mennyei világ is 
készül, de nem népszámlásá-
ra, hanem az isteni szeretet 
testet öltésére. A császárnak 
óriási, az egész világot be-
hálózó apparátusa megmoz-
dult és működésbe lépett, 
hogy beteljesedjen a császár 
akarata, ezzel szemben az 
Istennek elég volt néhány 
pásztort és három napkeleti 
bölcset elindí�tani a maga 
útjára, hogy meghirdessék az 
egész világnak az örökkévaló 
Isten eljövetelének és 
megszületésének evangéli-
umát. A császár a népszám-
lálásával nem váltotta meg 
az akkori világot, mí�g a já-
szolban megszületett Jézus 
igen. A császár a maga ér-
dekét szolgálta ki, mí�g Jézus 
az egész emberiség elesett-
jeiért, az elnyomottakért, a 
megtérőkért, a szeretetet és 
békességet keresőkért érke-
zett erre a földre. Augusztus 
eltűnt a történelem süllyesza-

tőjében, mí�g ezzel szemben 
Jézus szültését 2000 év múl-
tán is ünnepli a keresztyén 
világ.

Testvéreim, karácsony 
üzenete a mi számunkra az, 
hogy az „Augusztuszok” in-
tézzék a maguk dolgát, mí�g 
mi Jézust követő emberek 
váljunk bölcsekké és pász-
torokká, akik elcsöndesedve 
odafordulnak azok felé, akik 
a szeretet lelkiségét, az iste-
ni gondoskodás erejét kérik 
és várják a saját életükben 
beteljesedni. Bármennyire 
forrong ez a mi világunk, 
bármennyire kiszámí�tha-
tatlanná váló folyamatokkal 
kell szembesülnünk egyre 
inkább a XXI. században, 
legyen a mi szí�vünk, ott-
honunk és településünk a 
megszületett isteni szeretet 
„jászla”. A� ldott, békés, szed-
retetben teljes ünnepeket 
kí�vánva, az Alsóörs-Lovasi 
Református Társegyházköz-
ség nevében: 

Hebling Zsolt
gondnok

Dienes Károly
gondnok

Kálmán Csaba
lelkész

Ünnepi alkalmaink:
• December 23.-án adventi istentisztelet, Lovason 9.30 órakor, Alsóörsön 11.00 órakor.
• December 24.-én 16.00 órakor ünnepi istentisztelet, gyermekkarácsony Alsóörsön.
• December 25.-én ünnepi, úrvacsorás istentisztelet Lovason 9.30 órakor, Alsóörsön 11.00 órakor.
• December 26.-án ünnepi istentisztelet Lovason 9.30 órakor, Alsóörsön 11.00 órakor.
• December 30.-án istentisztelet 9.30 órakor Lovason, Alsóörsön 11.00 órakor.
• December 31.-én óévzáró istentisztelet 9.30 órakor Lovason, Alsóörsön 11.00 órakor.
• Január 1.–én újévi ökumenikus istentisztelet 18.00 órakor Alsóörsön.

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit
ünnepi alkalmainkra!
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A Lovas Egyesület 2018-ban
Egyesületünk először ren-

dezett idén áprilisban fogat-
hajtó terepversenyt, úgy-
nevezett maratonhajtást, 
amely a fogatsport legizgal-
masabb, leglátványosabb 
versenyszáma. A lovaknak 
és hajtóknak Lovas és Pa-
loznak környékén, változa-
tos terepen kellett 8 kilo-
métert és közben 6 akadályt 
leküzdeniük minél gyorsab-
ban. Mivel a versenyzők és 

a nézők részéről is pozití�v 
volt a visszhang, a lovasi 
maratonhajtás egy hagyo-
mány kezdete is lehet.

Pünkösd hétfő nem lehet 
amatőr dí�jugrató és aka-
dályhajtó verseny nélkül, 
idén is szép számmal lá-
togattak el hozzánk a kör-
nyék lovasai, fogathajtói. A 
falunapon az önkormány-
zattal együtt megrendez-
tük a polgármesterek és 

alpolgármesterek fogathaj-
tó versenyét, amely mindig 
nagy sikert arat a közönség 
körében.

Fogattal és lovasokkal 
részt vettünk az egyre na-
gyobb hagyományokkal 
bí�ró lovasi és paloznaki 
szüreti felvonuláson. Nagy 
örömünkre a lovasi ön-
kormányzat felújí�totta a 
lovaspályán az akadályok 
tárolására is szolgáló bí�rói 

lelátót, amely elengedhetet-
len feltétele a versenyszer-
vezésnek. Ezúton is köszön-
jük a segí�tséget!

A jövő évet tekintve ter-
veink között szerepel, 
hogy a már megszokott 
rendezvények mellett a 
maratonhajtás, és akár egy 
tájékozódási lovasverseny 
is hagyománnyá váljon.

Kis Áron

Malomvölgy Nyugdíjas 
Klub 2018

A 2018-as év is esemé-
nyekben gazdag volt a 
klubunk életében. Foly-
tattuk a már hagyomá-
nyossá, és jól bevált ket-
tő hetenkénti klub estén-
ket. Kellemes beszélge-
tések keretében teltek, 
rendszeresen megemlé-
keztünk a tagjaink szüle-
tés- és névnapjairól.

Ebben az évben is szer-
veztünk kirándulást, 
melynek úti célja Buda-
pest volt. Ellátogattunk 
a Citadellára, gyönyör-
ködtünk a panorámában, 
mivel nagyon jók voltak a 
látási viszonyok. Felmen-
tünk a várnegyedbe, ahol 
az ott található neveze-
tességeket néztük meg, 
nagy körsétát tettünk az 
erőnkhöz mérten.

Két alkalommal kö-
zös wellness programot 
szerveztünk Igalra, illet-
ve Sárvárra, ahol szin-
tén kellemesen éreztük 
magunkat. E helyen sze-
retnénk megköszönni az 
alsóörsi és lovasi önkor-
mányzatok segí�tségét, 
amellyel az utazásainkat 

anyagilag támogatták, és 
autóbusz rendelkezésre 
bocsátásával is biztosí�-
tottak.

Erőnkhöz mérten se-
gí�tettünk településünk 
virágosí�tásában, azok 
megóvásában is, vala-
mint a Lovasi Napok, és 
más rendezvények lebo-
nyolí�tásában. Köszönet 
Varga János nyugdí�jas 
társunknak, aki az el-
múlt éveket, azok törté-
néseit videón megörö-
kí�tette, ebből több mint 
egy órás összeállí�tást ké-
szí�tett, és elsőként a tag-
jaink részére bemutatta. 
Nagyszerű,és szellemes 
összeállí�tás volt.

Külön szeretnénk meg- 
köszönni a „szépkorú-
aknak” rendezett meg-
emlékezést Ő� nkormány-
zatunknak és a szerve-
zőknek. Reméljük, hogy 
az elkövetkezendő esz-
tendő is sok-sok közös 
élményt hoz majd.

Dienes Károly 
vezető

Malomvölgy Nyugdíjas 
Klub
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Középiskolások körében népszerűsítették 
a rendőri hivatást

A zánkai Egry József Kö-
zépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 10. évfolyamos 
diákjainak tartottak tájé-
koztatást a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság mun-
katársai. A tanulók bepil-
lantást nyertek a rendőr-
ség mindennapjaiba, illetve 
információkat kaptak arra 
vonatkozóan, milyen tudás-
ra, szakképzettségre van 
szükség ahhoz, hogy valaki 
rendőrként dolgozhasson.

Az előadók ezen kí�vül fel-
hí�vták a diákok figyelmét 
a 112-es segélyhí�vószám 

indokolatlan használatá-
nak jogi következményei-
re, illetve ismertették azon 
valós problémák körét, 

amikor bárki jogosult segí�t-
séget kérni.

A program zárásaként a 
rendőrök az adventi időszak 

kapcsán hasznos bűnmeg-
előzési tanácsokat fogal-
maztak meg. Hangsúlyoz-
ták, hogy nagy tömegben 
fokozottan vigyázzanak 
értéktárgyaira, illetve tás-
kájukat ne tegyék le, azokat 
mindig tartsák maguknál. 
Külön kiemelték, hogy mo-
biltelefonjukat, és pénztár-
cájukat mindig a táskájuk 
belső zsebében helyezzék 
el. 

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó

Szépkorúak köszöntése

Idén novemberben is 
meghitt, szép estére in-
vitálta Lovas Község Ön-
kormányzata a 62 éven 
felüli lakosokat. „Lel-
künk kertjéből szakajt-
va” címmel Dominek 
Anna és Hatás Andrea 
színművészek irodalmi 
esttel lepték meg a meg-
hívottakat

Nagyon sokan eljöttek, 
hogy együtt ünnepeljünk, 
gyorsan megteltek a szé-
kek a faluház nagytermé-
ben. Legelőször Ferenczy 
Gáborné polgármester asz-
szony köszöntötte a meghí�-
vottakat. Ő� römét fejezte ki, 

hogy ilyen sokan elfogad-
ták az önkormányzat meg-
hí�vását, egyben köszönetet 
mondott a község idősebb 
polgárainak, akiknek segí�t-
ségére idén is számí�thatott 
a falu és az önkormányzat. 

Hatás Andrea és Dominek 
Anna gondosan válogatott 
verscsokorral érkezett a 
rendezvényre. Műsoruk cí�e-
méhez hűen először József 
Attila: Kertész leszek cí�mű 
versét szavalták el közösen. 
Elhangzott még többek 
között Reményik Sándor: 
Gyógyíts meg, Wass Albert: 
Üzenet haza, Kányádi Sán-
dor: Két nyárfa, Ady End-

re: Őrizem a szemed. A sok 
gyönyörű vers között hall-
hattunk egy vidámat is, me-
lyen mindenki igen jót mu-
latott, mégpedig Romhányi 
József: Marhalevél cí�mű 
versét. A rendezvényt igazi 
tartalommal töltötte meg a 
két tehetséges előadó. Min-
denkinek nagyon tetszett 
a műsor, jólesett lelassulni 
ebben a rohanó világban és 
újra megtapasztalni a ver-
sek fontosságát, magunkba 
szí�vni reményt adó gondo-
lataikat, jót kacagni vidám 
rí�mjeiken. 

Az előadás után az í�zletes 
vacsorára és az ajándékok 

átadására került sor. Ezek 
után megnéztük a falu „kró-
nikásának”, a Kövestetőn 
élő Varga Jánosnak egy 
órás filmjét, mely a lovasi 
rendezvények 8 évnyi tör-
ténéseit örökí�tette meg. 
Hatalmas anyagból, időt és 
energiát nem kí�mélve állí�-
tott össze egy olyan filmet, 
melyet az ottlévők hol han-
gos nevetéssel, hol a meg-
hatottságtól eleredő köny-
nyekkel „jutalmaztak”.

A vendégek idén is í�gy 
búcsúztak el egymástól: 
„Jövőre, veletek, ugyanitt”. 

Volford-Hull Zita
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ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK, 
SZENTMISÉK RENDJE Plébániánk területén

Szent gyónások ideje karácsony ünnepére

December 20. csütörtök: Felsőörs 16.00 óra: gyóntatás, 
17.00 óra: szentmise
December 21. péntek: Csopak 16.00 óra gyóntatás, 17.00 
óra: szentmise
December 22. szombat: Lovason és Paloznakon minden 
Ádventi Szentmise előtt
December 24. hétfő: Paloznakon, 15.30 órakor, a szabad-
téri 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 betlehemi istállóban. 
Karácsonyi műsorral, pogácsával, forralt borral és teával 
köszöntjük a Kis Jézus születésének emlékünnepét.

December 25-én, kedden Karácsony ünnepén: Csopak 
8.30 órakor  pásztorok miséje, Felsőörs 10.30 órakor ün-
nepi szentmise.

December 26-án, szerdán Karácsony II. napja Szent István 
diakónus vértanú ünnepén: Csopak 8.30 órakor szentmi-
se, Felsőörs 10.30 órakor szentmise, Paloznak 17.00 órakor 
Templombúcsú

December 27-én, csütörtök Szent János apostol és evan-
gélista ünnepén: Felsőörs 16.00 órakor szentmise, borál-
dással.

December 28-án pénteken, Aprószentek ünnepén: Cso-
pak 16.00 órakor szentmise

December 29-én, szombaton Szent Család ünnepén: Lo-
vas 16.00 órakor szentmise, Paloznak 17.00 órakor szent-
mise, Szent Család ünnepének előestéjén Családok meg-
áldásával!

December 30-án, vasárnap Szent Család ünnepén: Cso-
pak 8.30 órakor szentmise, Felsőörs, 10.30 órakor szent-
mise. Szent Család vasárnapon Családok megáldásával. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a Családokat!

December 31-én, hétfőn Szent Szilveszter pápa ünne-
pén: Lovas:16.00 órakor szentmise, Paloznak 17.00 órakor 
szentmise és év végi hálaadás. 

Január 1-jén, kedden újév, Szűz Mária Istenanyaságának 
Ünnepe, a Béke Világnapján: Csopak 8.30 órakor szentmi-
se, Felsőörs 10.30 órakor szentmise
 
Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek 
örömteli, a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, ke-
gyelemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben bő-
velkedő, boldog újesztendőt kívánunk lelkipásztori sze-
retettel.

vitéz Ajtós József László
c. prépost, kerületi esperes, plébános
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Jelentős felújítások 
az alsóörsi református templomnál 

A Dunántúli Református Egyház-
kerület a tavalyi esztendőben egy 
komoly pályázatot nyert meg, töb-
bek között Európai Uniós és a Ma-
gyar Kormány által támogatva. Eb-
ből a pénzből számos templom újul 
meg, beleértve az alsóörsit is.

– Több problémánk is volt a mi temp-
lomunkkal. Annak idején három rész-
ből épült meg, most pedig statikailag 
szétnyílt. Elsődleges szempont az volt, 
hogy ezt helyreállítsuk, az állagmeg-
óvás megtörténjen. Ennek fényében 
az épület kapott egy betonkoszorút, a 
teljes tetőszerkezet cseréje pedig ha-
marosan megvalósul – kezdi a beszél-
getést Nagytiszteletű  Kálmán Csaba 
lelkész. 

A tervek szerint tavasszal a Gyü-
lekezeti Termet szeretnék bőví�teni, 
a kornak megfelelően modernizál-
ni, a tetőteret beépí�teni és a parókia 
belső felújí�tását, valamint a fűtés-
rendszer korszerűsí�tését kí�vánják 

megoldani. Bruttó 65 millió forintot 
kapott az Alsóörs-Lovasi Reformá-
tus Társegyházközség a fejlesztések-
re. A munkálatoknak jövő év végéig 
kell befejeződniük. Nagytiszteletű 
Kálmán Csaba lelkész reméli, hogy 

a templom belső felújí�tására és a 
homlokzatfestésre is sor kerülhet 
jövőre, de ez egyelőre nem szerepel a 
pályázati támogatásban.

Szendi Péter

Riviéra – nem csak nyáron!
Egyre növekvő vendég-

forgalmat tapasztalhat-
tunk az idei évben is a 
Balaton Riviéra Turiszti-
kai Egyesület települése-
in.  A szokásos erős nyári 
koncentráltság mellett – 
amikor turisták tí�zezreit 
látjuk el információval a 
szálláshelyekről, prog-
ramokról és egyéb lehe-
tőségekről irodáinkban, 
– egyre több vendéggel 
számolhatunk a tavaszi, 
őszi időszakban is.

Igazán büszkék le-
hetünk, hogy Egyesü-
letünk rendezvényei 
(TúraWeekend, Nyitott 
Pincék teljesí�tménytú-
ra, II. Alsóörsi Palacsinta 
Fesztivál, 2Kilátó éjszakai 
túra) 2018 tavaszán és 

őszén a Nyitott Balaton 
kezdeményezéshez idén 
is csatlakozva, két hónap 
alatt közel 16 ezer ven-
déget hoztak a Riviérára, 
akik közül sokan a szál-
láshelyeket és egyéb szol-
gáltatásokat is igénybe 
vették.

Az emberek utazási 
kedve nem merül ki a nyá-
ri szezonban. Egyre nő az 
érdeklődés a belföldi utak 
iránt különösen a hosszú 
hétvégéken. Ahhoz, hogy 
a Riviéra települései négy 
évszakos desztinációvá 
válhassanak, szükség van 
minőségi, fűthető szállás-
helyekre és szí�nvonalas 
programokra, valamint 
a helyi és helyközi köz-
lekedés megoldására. Az 

önkormányzatok népsze-
rű IFA-pályázata többek 
között éppen ezeket a 
fejlesztéseket támogatja 
a szálláshely szolgálta-
tóknál. Folyamatosan fejo-
leszteni kell, a vendégek 
minőséget várnak el tő-
lünk, összehasonlí�tanak 
bennünket másokkal, hi-
szen csak egy kattintásra 
van a világ a mai digitális 
korban.

További forgalomnöve-
kedésre tehetnek szert a 
Riviéra önkormányzatai, 
szolgáltatói, ha közösen 
erősí�tjük első körben az 
őszi, tavaszi, idővel a téli 
szezon kí�nálatát. Jelszó 
az egyediség, a Riviéra 
térség márkázhatósága 
és ezzel a versenyképes-
ség erősí�tése!

Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület

Alsóörsi Tourinform Irodánk az ünnepek-
ben zárva tart 2018. december 22-től 2019. 
január 1-ig. Nyitás január 2-án 9:00 órakor. 
A programokat megtalálják az ajtóra kira-
gasztva, valamint a www.balatonriviera.hu 
oldalon. 
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Óévbúcsúztató és Újévköszöntő Napok Lovason
2018. december 23. – 2019. 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.

2018. DECEMBER 23. (vasárnap) 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.

2018. DECEMBER 30. 14 ÓRA CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE
Előzetes bejelenkezés szükséges! Megbeszélés alapján: Paraszttál, zsíros kenyér, borkóstoló, borbemutató.
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra.
Telefon: 30/987-4414.

2019. JANUÁR 1. (kedd) 14 ÓRA
FORRALTBOR-FŐZŐ verseny népi kikiáltóval.
Helyszín: Lovas, Templom tér.
Jelentkezés, Vajda Kálmán. Telefonszám: +36 20 955 7209
Újévköszöntő várhatóan 16 órától. Ütána: 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


