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A szerény költségvetés ellenére több 
fejlesztés is megvalósult Lovason

A település a Balaton-fel-
vidék egyik ékszerdobo-
za, attól függetlenül, hogy 
nincsen partjuk, strand-
juk, mégis sokan felkere-
sik a rendezett, nyugalmat 
árasztó települést. Az el-
múlt évek során több nagy 
fejlesztés is megvalósult, 
ráadásul a rendezvények 
is sokrétűek, melyek to-
vább öregbítik a község 
hírnevét.
-A beruházásaink komforto-
sabbá, szebbé tették Lovast. 
Sikerült a Kövestetői utakat 
martaszfalttal leburkolni, 
melyre már nagy igény volt az 
ott élők körében.  Több helyen 
is napelemes lámpákat he-
lyeztünk ki, ezt tovább kíván-
juk folytatni, mert ez a jövő 
útja. A Savanyúkút évek óta 
nagy szívfájdalma az állandó 
lakosoknak és nyaralótulaj-
donosoknak. Mint ismeretes 
ez évekkel ezelőtt elfertőző-
dött, tönkrement, részben si-
került most helyreállítanunk. 
A vizsgálatok azonban tovább 

folytatódnak, eddig több mint 
1 millió forintba került a tele-
pülésnek. Célunk, hogy ismé-
telten iható legyen a Savanyú-
kút vize – kezdi a fejlesztések 
felsorolásával Ferenczy Gá-
borné polgármester.
Pályázati pénzből a játszó-
térre sikerült árnyékolókat 
kihelyezni, hogy ezzel is 
gyermekbarátabbá tegyék 
azt, illetve a Malomvölgy 
utcában egy kis parkhelyet 

alakí�tottak ki. A település 
első embere itt köszönetét 
fejezi ki Polgárdy Imrének, 
a Megyei Közgyűlés elnöké-
nek, aki végig támogatta és 
segí�ttette a pályázatot, illet-
ve Fabacsovics Zoltánnak, 
a megyei főépí�tésznek, aki 
szakmai munkájával hozzá-
járult a beruházáshoz, mely 
Lovas tekintetében igen 
nagy jelentőségű, hiszen 
az önkormányzat szerény, 

de racionálisan gazdálkodó 
költségvetéssel bí�r. 
A település első embere 
örömmel újságolta, hogy a 
Benke úton a nagy esőzések 
miatt kialakult kaotikus álla-
potot sikerült önerőből meg-
oldani. Ugyanakkor a Kishe-
gyi útra vis maior pályázatot 
adtak be, bí�znak annak si-
kerességében, mert az ott 
élőknek mindennapos prob-
lémát jelent a közlekedés. 
A Mikszáth Kálmán utcát 
pedig a tervek szerint év vé-
géig leaszfaltozzák. É� vek óta 
húzódó problémának tettek 
a végére pontot azzal, hogy 
még a falunapok előtt a lovas 
akadálypályán felújí�tották a 
tribünt, í�gy a bí�rák a külön-
féle lovasversenyeken méltó 
körülmények között tudnak 
dolgozni. Hamarosan a Ba-
laton Fejlesztési Tanácshoz 
benyújtanak egy pályázatot, 
amelynek pozití�v elbí�rálása 
esetén, a régi temetőt kőke-
rí�téssel tudják szebbé tenni. 

Szendi Péter

MEGHÍVÓ
Kedves Gyerekek!

Lovas Község Önkormányzatának szervezésében
szeretettel hívunk és várunk Benneteket a 2018. évi Mikulás rendezvényre!

Időpont: 2018. december 8. (szombat) 15.00 óra.
Helyszín: faluház nagyterme.

Miután a Mikulás kiosztotta a csomagokat, ő tovább utazik a szánján,
de mi szeretettel marasztalunk Benneteket karácsonyi kézműves foglalkozásra,

mely a Lovas Jövőjéért Egyesület  támogatásával valósul meg.
Természetesen szüleiteket, nagyszüleiteket is örömmel látjuk!

Lovas Község Önkormányzata
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Ismét tökfaragás volt 
Lovason

A Lovas Jövőjéért Égyesület idén is sikeresen megrendez-
te az immár hagyománynak számí�tó töklámpás készí�tést. 
Ézen a szép vasárnap délután gyermek és felnőtt egyaránt 
kiélhette a fantáziáját a Halloween tökök megformázásá-
ban. Az időjárás és az egyesületi tagok mind azon fára-
doztak, hogy kellemesen és kreatí�van tölthessük együtt 
az időnket. Párunkat ugyan megviccelt az óraátállí�tás, 
azért a töklámpások idejében elkészültek ahhoz, hogy sej-
telmes fényükkel megvilágí�tsák a faluház közösségi terét. 
A kreatí�v alkotók, az ihlet gyűjtése közben, teával, sütőtök 
falatokkal és házilag készí�tett süteményekkel tömhették 
meg a bendőjüket. Remélem mindenki jól érezte magát és 
továbbra is várunk szeretettel mindenkit a rendezvénye-
inken.

Vellai János

A vidék gyöngyszemei 
a folyamatosan fejlődni 

vágyó kistelepülések

A Magyar Falu Program részleteit bemutató konzultációt 
tartottunk Gyopáros Alpárral, a Miniszterelnökség mo-
dern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosával 
valamint Fenyvesi Zoltán és Ovádi Péter képviselőtársaim-
mal Veszprémben – derült ki Kontrát Károly országgyű-
lési képviselő Facebook posztjában, ahol többek között 
jelen volt Ferenczy Gáborné polgármester is, a Megyeháza 
Szent István termében. A Belügyminisztérium parlamenti 
államtitkára kiemelten fontosnak tartja a kistelepülések 
fejlesztését és életminőségbeli javí�tását, a vidéki emberek 
életének segí�tését. 

Szendi Péter

Mikulás napi
kézműveskedés

Kedves Felnőttek és Gyerekek! A Lovas Jövőjéért Égyesület 
kézműves foglalkozást rendez a falu mikulásnapi ünnepé-
lye után 18:00 óráig. Aki szeretne valami kis saját kézzel 
készí�tett ajándékkal kedveskedni szeretteinek, jöjjön el és 
próbálja ki a gyertyaöntést, vagy a szappankészí�tést.

– KÖZLEMÉNY –
Ézen a rendezvényen kerül sor az „Ő� sz” rajzpályázatunk 
nyerteseinek dí�játadására és az elkészült alkotások be-
mutatására. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Lovas Jövőjéért Egyesület

Játszani nem csak
a gyerekeknek fontos

Egy újabb családi társasjáték
délután volt Lovason

Második alkalommal látogatott el hozzánk a veszprémi Csa-
ládi Társasjáték Égyesület, és a jelenlévő kicsik és nagyok 
ismételten jól szórakozhattak a nyolc játékmester és a több 
száz társasjáték kí�séretében. Volt rövidebb, hosszabb ideig 
játszható, egyszerűbb, összetettebb, kicsiknek, nagyoknak, 
illetve vegyes életkorúaknak szánt játék, ezért mindenki 
megtalálhatta a maga kedvencét. Ha valaki tanácstalan 
volt, a játékmesterek azonnal ajánlottak valamit, hiszen vá-
laszték volt bőven. Most sem maradhatott el a tombolasor-
solás, amin három, bontatlan társasjátékot sorsoltak ki a 
játékosok között. Tombolaszelvény megszerzéséhez pedig 
egyszerűen csak játszani kellett és jól érezni magunkat. Két 
játék között a Lovas Jövőjéért Égyesület által megterí�tett 
büfé asztal mellett lehetett „lazulni”, illetve beszélgetni a 
játékokról, vagy a következő játékon gondolkodni.
Sajnos a rendezvényre szánt négy óra hamar elröppent, 
de gyermekeimmel nagyon jól szórakoztunk és várjuk a 
következő alkalmat, ami ha minden jól alakul, a jövő év 
első felében kerül megrendezésre. Részleteket majd az 
újságból, szórólapokból, Facebook oldalunkról, és a web-
oldalunkról lehet megtudni.

Vellai János
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Egyből szerelmes lett Lovasba
Beszélgetés Kósa Barnabással,

aki már gyerekként sokat tett a településért
Kósa Barnabás egyike 
azon lovasi fiataloknak, 
akikre mindig számít-
hattam a különféle ese-
mények során. Legyen az 
akár nemzeti ünnep, Idő-
sek Napja, Betlehemezés. 
Barna mindig készsége-
sen jött, ha kellett énekelt, 
verset mondott, máskor 
furulyázott.

– Benned egy nagyon szerény, 
jó humorú, udvarias, intelli-
gens fiút ismertem meg, aki 
most már egy fiatalember, és 
nyugodtan mondhatom, hogy 
felnézhetek rád, mert egy-
részt magasabb vagy nálam, 
másrészt tiszteletre méltó 
mindaz, amit a közösségért, 
Lovasért teszel, immár évek 
óta. Honnan a településed 
iránti szeretet? Mi az, ami 
motivál téged, hogy tegyél va-
lamit a faluért?
– Élőször is köszönöm a bó-
kokat. Igazából már kiskol-
rom óta szerettem fellépni 
különböző rendezvényeken, 
annak reményében, hogy 
hátha első helyen végzek, 
és valami kis jutalmat is 
kapok a szereplésemért. 
Aztán nagyobb fejjel már 
szí�vesen vállaltam ezeket 
önként. Nekem épp elég 
motiváció az, hogy látom az 
embereket jól szórakozni, 
meg természetesen a taps is 
nagyon jólesett a fellépéseim 
után.

– Mióta élsz Lovason, mi az, 
ami első látásra megtetszett 
neked a településen?
– Körülbelül 10 éve lakunk 
itt. Alsóörsön kezdtem az 
általános iskolát, előtte Far-
moson laktunk. Hát szerin-
tem, ahogy minden nyaralót 
először meg szokott fogni, 
engem is a Balaton kápráz-
tatott el. Ha nyaranta nem 
kell elmenni messzire nya-
ralni, csak felpattanok a bi-

ciklimre és máris ott vagyok 
a „tenger” parton, azért ez 
egy szép ajándék. Aztán 
jobban megismerkedtem a 
környékkel és valami meg-
fogott. Olyan kis csendes, 
nyugodt, az egész panoráma 
gyönyörű. Az emberek ked-
vesek, jókedvűek, minden 
olyan tökéletes. Szinte sze-
relmes lettem belé.

– Az általános iskolát Alsóör-
sön végezted, hogyan emlék-
szel vissza azokra az időkre, 
mit adott számodra az intéz-
mény?
– Hát sok mindent adott. Az 
egyik legfőbb dolgot, amit 
egy iskola adhat: tudást. 
Ahogy már emlí�tettem, én 
nem ide jártam óvodába, í�gy 
kicsit féltem az egész szitu-
ációtól, hisz nem ismertem 
senkit sem, új volt az egész 
dolog. De szerencsére az ak-
kori osztályom és a tanárok 
segí�tségével hamar beillesz-
kedtem. Nagyon élveztem 
azt a nyolc évet. Ú� j osztály-
társak is jöttek, de mentek 
is el. A tanároknak pedig 
minden elismerésem, hogy 
ép ésszel kibí�rtak minket, 
de hát ilyenek vagyunk mi 
nebulók.

– Jelenleg Zircen tanulsz a 
III. Béla Művészeti Szakgim-
náziumban. Mit lehet tudni 

az iskoláról? Milyen szakon 
tanulsz és miért pont ezt vá-
lasztottad?
– É� n kiskorom óta imádom 
a művészetet. Ő� vodásként 
mindig a kedvenc mesefi-
gurámat rajzolgattam le. 
Aztán amikor iskolás let-
tem, kitárultak előttem a 
lehetőségek. Élkezdtem fu-
rulyázni, amit hét évig csi-
náltam. Alsó tagozatban a 
furulya mellett a néptáncot 
is kipróbáltam. Furulyá-
zás után a gitárt pengettem 
három évig. Mindeközben 
természetesen rajzolgattam 
egy csomót, és eldöntöttem, 
hogy én ezen a téren szeret-
nék tevékenykedni. Aztán 
a rajztanárom segí�tségével 
sikeresen felvételiztem 
a III. Béla Művészeti 
Szakgimnáziumba, grafikus 
szakra. Ő� szintén szólva, amí�g 
általános iskolás voltam, 
én voltam a legjobb rajzos. 
Aztán amikor bekerültem a 
szintén új környezetbe, azt 
mondtam magamban, van 
még hova fejlődnöm. Kicsit 
olyan érzésem volt, mintha 
újra kezdtem volna az egész 
iskola dolgot. Ismét egy új 
környezet, ismét egy új kö-
zösség, de szerencsére köny-
nyen beilleszkedtem.

– Mik a jövőbeni terveid? Gon-
dolom, már többször feltették 

számodra azt a kérdést, hogy 
„mi szeretnél lenni, ha nagy 
leszel”?
– Na ez egy jó kérdés, mert 
őszintén szólva még én sem 
tudom. Nyilván ez majd 
kialakul, de legjobban a 
reklám, animáció, ilyesféle 
dolgok készí�tésében tudom 
magam elképzelni. Meg hát 
persze a család dolog is sok-
szor jár az eszemben, szóval 
egy boldog apuka szeretnék 
majd lenni.

– Testvéreid is gyakran szere-
pelnek a lovasi eseményeken. 
Mennyire fontos számodra a 
testvéri szeretet? Nem egy-
szer láttam, ahogy a Betlehe-
mes próbákon pátyolgattad 
őket.
– Kicsiként mindig is akar-
tam egy kistestvért, és lám 
lett is, sőt kettő. Éleinte fura 
volt, hogy nem én vagyok a 
legfiatalabb a családban. De 
ez persze nem zavart, hisz 
lett egy kistesóm, akit ba-
busgathatok. Ő� rülök, hogy 
én lehetek a példakép a sze-
mükben, és hogy mutatha-
tom nekik a „jó” példaképet. 
Természetesen édesanyám-
mal néha van egy kis nézet-
eltérésünk ezzel kapcsolat-
ban. Ő� rülök neki, hogy ők is, 
akár csak én, részt vesznek 
ezeken az eseményeken, és 
bí�zom benne, hogy ők is ki-
próbálnak minél több dol-
got, és talán még sikeresek 
lesznek benne.

– Mit üzensz a lovasi fiatalok-
nak? Miért fontos, hogy a kö-
zösségért, Lovasért tegyenek?
– É� lvezzék az életet, szerez -
zenek tapasztalatokat, segí�t-
senek abban, hogy ilyen szép 
maradjon Lovas és környé-
ke, mely nagyon a szí�vem-
hez nőtt, és természetesen 
tanuljanak, okosodjanak.

Szendi Péter
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A Balaton Riviéra arcai:
Egyediség és kreativitás

Égyszerűbb egy bérlő-
vel szerződni, mint sok 
ismeretlennel, az biztos. 
De ugyanakkor éppen 
abból ered a szálláshely 
szolgáltatás egyik va-
rázsa, hogy sok embert 
ismerünk meg. A hat 
év alatt, amióta kiad-
ja lovasi apartmanját, 
Kanadától Lengyelor-
szágig, a legkülönfélébb 
népeket látta vendégül. 
Kanadából speciel ép-
pen magyar család érke-
zett hozzá, akik nagyra 
értékelték a nyugalmat, 
a szép természetet, és 
mindent, ami az óhazá-
hoz köti őket.
Sáringer Attilának Győr-
ben van könyvelőirodá-
ja, de nem akar ott élni. 
Neki a Balaton a szí�vsze-
relme gyerekkora óta. 
Élőbb csak nyaralót épí�-
tett Lovas Kövestető ré-
szén 1996-ban. Amikor 
később azt a lányának 
adta, akkor vette ezt a 
szép házat, amit felújí�-
tott, épí�tgetett, szépí�t-
getett a Balatoni utca 8. 
szám alatt, aminek része 
az az apartman, amit 
kiad. I�gy lett lovasi lakos, 

aminek a mai napig örül. 
– Ebben az apró, hegyvi-
déki jellegű faluban jó a 
levegő, csend és nyuga-
lom van. Öröm végigmen-
ni a romantikusan kacs-
karingózó utcákon, itt 
végre egyedül lehetünk, 
nem ütközünk tömegbe 
még nyáron sem, kivéve 
a fesztiválokat, amelyek 
Lovast is bekapcsolják a 
szálláshely kínálatba – 
mondja Attila, aki tudja, 
hogy ezt a szimpatikus, 
családias kis falut nem 
lehet összehasonlí�tani a 
nagy turista központok-
kal, amelyekről szuper-
latí�vuszokban beszél-
nek. Inkább a település 
egyediségét hangsúlyoz-
za a vendégeinek, a kre-
atí�v megoldásokat.
2012 óta foglalkozik 
szálláshely szolgáltatás-
sal a könyvelő és biztosí�-
tási tevékenység mellett. 
Mindenben alkalmazko-
dik a vendégeihez, pél-
dául kerékpárt ad nekik, 
két keréken öt perc alatt 
legurulhat az ember az 
alsóörsi strandra, másfél 
kilométer sincs a távol-
ság, de nagy bringatúrák 

is tehetők a környéken. 
Pingpong asztalt állí�tott 
fel az udvaron, de lehet 
nála bográcsozni és gril-
lezni, és külön terasza 
van a vendégeknek, ahol 
minden évszakban na-
gyon kellemesen lehet 
sörözni, levegőzni, be-
szélgetni. Ami pluszt tud 
adni, azt megadja.
A Balaton Riviéra Turisz-
tikai Egyesületbe azért 
lépett be Sáringer Attila, 
hogy aktí�v részese lehes-
sen annak, ami itt törté-
nik, hogy folyamatosan 
kapcsolatban legyen a 
környékbeli szobaki-
adókkal, és í�gy együtt 
befolyásolni tudják a 
fejlődést. Mert fejlődés 

tagadhatatlanul van, ami 
abból is látszik, hogy au-
gusztus 20-án már nincs 
vége a szezonnak, ősszel 
is van forgalom a parton 
és a hegyen. A Nyitott Ba-
laton elképzelés kedvező 
hatást gyakorol a Rivi-
érához tartozó öt falu 
szolgáltatóira is. Ha még 
tovább sikerül növelni a 
terület népszerűségét, 
ismertségét, ha a tele-
pülések önkormányzatai 
összehangoltan képesek 
lesznek kihasználni a 
pályázati lehetőségeket, 
és megszüntetik a szezo-
nalitási problémákat, a 
fejlődés folytatódni fog, 
nem maradhat el.

Bartuc Gabriella

Sáringer Attila imádja a Balatont gyerekkora óta, nem 
hagyná itt Lovast Győr kedvéért

Sáringer Attila, aki 2011-ben Győrből 
költözött a Balaton partjára. Hisz a tu-
rizmus lehetőségeiben Lovason, bő-
víteni szeretné a kínálatát egy össz-
komfortos kis házzal az udvarán, most 
azonban inkább kiadja egy évre a meg-
lévő kétszobás apartmanját. 
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A Rejtőzködő keresztek 
túra margójára

Egy pillanatra azt hittük 
csak nekünk különleges, 
hiszen minden esemény-
be vagy újdonságba, ami 
a Lovas Kikötőben meg-
születik, kicsit mi is be-
leszeretünk, és ilyenkor 
ott motoszkál bennünk 
a kétség, hogy vajon 
Ő� nöknek is olyan kedves 
lesz-e, mint nekünk.
Nos, a túra tényleg kü-
lönlegessé vált. Nem-
csak azért, mert az őszi 
erdő gyönyörű volt, és 
mert a kereszteknél 
felolvasott versek és a 
gyertyagyújtás ebben a 
környezetben igazi meg-
emlékezés lett, hanem 
az tette igazán értékes-
sé, hogy annyian eljöt,-
tek. Hozzáadták mindazt 
a figyelmet, érdeklődést 
és szeretetet, ami van, 
í�gy lett mindez egy kö-
zös felfedezés, egy közös 
élmény.
Énnek meghatározó ré-
szévé vált dr. Somogyi 
Ferenc kertjében tett 
látogatásunk, ahol a Pro-
fesszor úr által felállí�tott 
keresztet néztük meg, 
és hallgattuk Ő� t, miként 
vélekedik életről és ha-
lálról. Lenyűgözött és át-
hatott bennünket tudása 

és szelleme, vendégsze-
retete pedig letűnt kor 
emlékét idézte fel ben-
nünk.
Útunkat szí�nesí�tette a 
Séd és a benne található 
mészkő tufák, de láttunk 
denevér búvóhelyet, 
barlangot és találkoz-
tunk egy lepkevadásszal 
is. Jó volt együtt lenni, 
jó volt felfedezni. Ézen a 
túrán egyszerre jártunk 
kint és bent, fent és lent.

Csomai Lóránt

Ünnepi túra indult a Lovas Kikötőből. 
Amikor először bejártuk a Rejtőzkö-
dő keresztek túra útvonalát, érez-
tük, hogy ez a túra valahogy más lesz, 
több, mint az eddigiek. 
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Márton napi vigasság műsorral,
boráldással, vacsorával, tánccal

Hatodik alkalommal szervezte meg 
az önkormányzat a Márton napi 
vigasságot és idén is nagy sikere 
volt a rendezvénynek. Az Éndrőo-
di Sándor Református A� ltalános 
Iskola és Kézilabda Útánpótlás 
Központ 6. osztályos diákjainak 
fergeteges műsorával kezdődött 
az est. Remek összeállí�tást hallt-
hattunk és láthattunk Szent Már -

tonról, kaptunk többféle receptet 
libasültre, volt közte „instant” liba 
és pekingi is – de utóbbinál az sem 
volt baj, ha kiderült, hogy kacsa az 
a liba.
A műsor után Nagytiszteletű dr. 
Kálmán Csaba lelkipásztor úr 
hálát adott az idei termésért és 
megáldotta az újbort. A Sarok 
Borozó jóvoltából idén is nagyon 

finom vacsorával védtük ki a 
mondást, miszerint „aki Márton 
napkor libát nem eszik, egész 
évben éhezik”.  Hát mi nem foá-
gunk éhezni! Az éjfélig tartó 
tánchoz a zenét a Summer Band 
együttes szolgáltatta, széles 
repertoárjukkal elkápráztattak 
bennün-ket. 

Volford-Hull Zita

 TUDTAD?
Az utcán kiköpött, eldobott rágógumit
a madarak élelemnek nézik, megeszik,

majd mivel nem képesek megemészteni,
sem kiköpni, elpusztulnak, mivel sem

táplálkozni, sem inni nem tudnak többet!
VIGYÁZZUNK RÁJUK!

Tisztelt Felhasználónk!

Szolgáltatási területünkön az elmúlt 
években a téli hideg időjárás miatt 
jelentős számú mérőelfagyás történt. 
Mindez arra késztet bennünket, hogy 
még nagyobb figyelmet fordí�tsunk 
a felhasználók időben történő tájé-
koztatására. A károk megelőzése ér-
dekében ezúton tisztelettel felhí�vjuk 
figyelmét a megelőző intézkedések 
fontosságára.
A ví�zmérő-elfagyások leggyakrabban 
a kellő gondosság, illetve a szaksze-
rűség hiánya miatt következnek be. 
Sajnos gyakran nem fordí�tanak kellő 
figyelmet a ví�zmérő akna megfelelő 
szigetelésére, pedig néhány egyszerű 
lépéssel jelentős anyagi károk előzhe-
tők meg.
A ví�zmérőelfagyás megelőzése érde-
kében javasoljuk, hogy Ő� n is gondos-
kodjon az alábbiakról:
A ví�zmérőakna belső felületét megfe-
lelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A 
szigetelés az akna mennyezetére és 
az oldalfalakra is javasolt, az aljzatot 
azonban hagyjuk szabadon. A szige-

telőanyag tekintetében fontos, hogy 
nedvesség hatására ne veszí�tsen szi-
getelőképességéből. Alkalmazható pl.: 
hungarocell. Alkalmatlan pl.: rongy, 
papí�r)
A lebúvónyí�lást záró aknafedlap illesz-
kedését, megfelelő zárását ellenőriz-
ni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a 
kinti hideg levegő az aknába áramol-
hat. Az aknafedlapot szintén hőszige-
telő anyaggal javasoljuk ellátni. Idé-
nyes felhasználók esetében ezen kí�vül 
fontos teendők:
Az esetleges ví�zelfolyások megelőzése 
érdekében javasoljuk, hogy nyaralók 
esetén a téli, használaton kí�vüli idő-
szakra a házi vezetékhálózaton elhe-
lyezett ví�ztelení�tő szerelvények segí�t-
ségével ví�ztelení�tsen. Ha ez megvan, 
mintegy plusz biztonsági megoldás-
ként a ví�zmérő előtti, közterület felé 
eső csapot is zárja el! A ví�ztelení�tést 
követően a ví�zmérő áramlásjelző ke-
rekének mozdulatlan állapotban kell 
lennie, továbbá egyetlen ponton sem 
folyhat a ví�z a vezetékből. Amennyi-
ben nem rendelkezik kellő szakisme-
rettel célszerű, hogy bí�zzon meg szak-
embert e feladat elvégzésével.

Javasoljuk továbbá a télen nem hasz-
nált ingatlanok rendszeres időközön-
ként történő ellenőrzését, vagy meg-
bí�zott útján való ellenőriztetését az 
esetlegesen bekövetkező meghibáso-
dások mielőbbi észlelése érdekében.
Az 58/2013. (II.27.) kormányrende-
let értelmében az elfagyást megelőző 
intézkedések elmulasztásából adódó 
költségek (ví�zmérő javí�tása, pótlása, 
szerelése, hitelesí�tése) a felhasználót 
terhelik. A károk, a szolgáltatás hely-
reállí�tását és az elfolyt ví�zmennyisé-
get tekintve több tí�zezer, akár több 
százezer forintos nagyságrendűek is 
lehetnek.
Kérjük, hogy a károk elkerülése érde-
kében szükséges intézkedéseket Ő� n is 
tegye meg! Köszönjük!

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
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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 Éredics Észter végezte.

2018. DECEMBER 30. 14 ÓRA CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE
Élőzetes 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, Újhelyi-Kovács Sándor. Telefonszám: 20/362-2434 .
Újévköszöntő várhatóan 16 órától. Útána: 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


