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Nehéz évre számít jövőre a falu első embere
Kemenes Dénes polgár-

mester szerint a 2010-es 
esztendő nehezebb lesz az 
önkormányzatnak, mint az 
idei. Az állami normatívák 
csökkentése miatt sok beru-
házás nem valósulhat meg 
Lovason.

−	 Milyennek ítélte meg 
az idei évet?
−	 A 2009-es év vá-

rakozásokkal teli esztendő 
volt, kisebb fejlesztések meg-
valósultak, de a gazdasági 
recesszió sajnos bennünket 
is elért. Kevesebb volt a pá-
lyázati lehetőség, az állami 
támogatás. Ugyanakkor a 
Homokbánya rekultivációja 
komoly problémákat feszeget, 
mert ezt nekünk kell rendbe 
tenni, de mindez sok pénzt 
emészt fel. A Homokbányát 
meg kell szüntetni, a terüle-
tet rekultiválni kell, erre kö-
telezte az önkormányzatot a 
Közép-dunántúli Környezet-
védelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelősség. 
Mivel mi is részesei vagyunk 
az Észak-Balatoni Térség Re-
gionális Települési Szilárdhul-
ladék-kezelési Önkormányzati 
Társulásának, ezért a mintegy 
60 millió forintos kiadásnak 
csupán töredéke esik ránk. 
A területet megvásároltuk, 
hogy pályázati lehetőséghez 
jussunk. A fennmaradó össze-
get pedig átcsoportosítottuk a 
jövő évre. 
−	 Az önkormányzati 

büdzsé mennyire érezte meg a 
válság hatását?
−	 Jelentősen, hiszen 

idén az állami normatívák 
visszaestek. Olyan feladatkö-

röket testáltak az önkormány-
zatokra, amihez pénzt nem 
biztosítottak, így csökkentet-
ték a lehetőségeinket. Sajnos 
jövőre még inkább össze kell 
húzni a nadrágszíjunkat, hi-
szen az állam újabb megvo-
násokat tervez. Amire viszont 
büszke vagyok, hogy nincs 
hitelünk semelyik pénzinté-
zet felé. 
−	 A 2010-es év bevé-

teli forrásainak csökkentését 
milyen módon kívánják kom-
penzálni? Terveznek esetleg 
adóemelést?
−	 A költségvetési kon-

cepció alapján jövőre az ál-
lami támogatás mintegy hu-
szonöt százalékkal csökken. 
Idén nem emeltük a helyi 
adókat, mert úgy gondoltuk, 
hogy a lakosság teherbíró ké-
pessége véges. A decemberi 
ülésen döntünk arról, hogy 
jövőre legyen adóemelés 
vagy sem. Nagyon sok hely-
ről nem tudjuk kompenzálni 
a kiesett bevételi forrásokat, 
így nehezebb évre számítok 
jövőre. A képviselő-testület-
ből senki nem vesz fel anyagi 
juttatásokat, tiszteletdíjat, így 
még itt sem tudunk spórolni, 
hiszen nincs miből. 

- Térjünk rá a kör-
jegyzőségre! A gazdasági 
mennyiben érinti a közös hi-
vatali apparátust?

- Bár a körjegyző-
ség támogatását csökkentet-
ték, de egy pillanatra sem 
kérdőjeleződik meg ennek 
jelentősége. Továbbra is 
fontosnak tartjuk mindezt, 
ugyanakkor felmerülhet más 
településekkel való fuzioná-
lás is. Azt sem tartom lehetet-

lennek, hogy néhány év múl-
va az öt település (Alsóörs, 
Csopak, Felsőörs, Lovas és 
Paloznak szerk.) ebben is ösz-
szefog. Mindent egybevetve a 
lovasi önkormányzat idén is 
működőképes maradt.
−	 Ezek után egyáltalán 

lehet-e beszélni fejlesztések-
ről?
−	 Terveink vannak, 

de ez leginkább az anyagia-
kon múlik. A rendezési terv 
kivitelezése komoly anyagi 
kiadást jelent a mi költség-
vetésünkben. Szeretnénk a 
játszóteret az európai nor-
máknak megfelelően felújíta-
ni. A temető egy részének a 
támfalazása és a csapadékvíz 
elvezetése szintén szerepel a 
2010-es fejlesztések között. 
Nem szabad elfeledni, hogy 
jövőre lesz 100 éves a refor-
mátus templom. Az egyház-
község a templom felújítására 
pályázatot nyert, de a testület 
úgy érzi, hogy az önrészbe tá-
mogatást kell biztosítanunk. 
Jó lenne végre pontot tenni a 
Balatoni és Fő utcák közvilá-
gításának korszerűsítésére. 
Továbbra sem mondtunk le 
arról, hogy a Faluházat fel-
újítjuk, akadálymentesítjük. 
Szükség lenne a homlokzat 
festésére és a tetőszerkezet 

cseréjére. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy ennyi mindent 
képtelenség véghezvinni, de 
igyekszünk, a lehetősége-
inkhez mérten fejlesztéseket 
megvalósítani a faluban. 
−	 Közelednek az ünne-

pek és vele együtt a hagyomá-
nyos rendezvények. Mit remél 
ettől?
−	 Úgy érzem, hogy idén 

összeszedettebb, színvonalas 
programsorozat lesz, mint ta-
valy, így érdemes látogatni a 
rendezvényeket. Pozitívnak ér-
zem, hogy megalakult a Lovas 
Jövőjéért Egyesület, ami nagy 
dolog a mostani helyzetben. A 
civil szervezet egyre inkább 
részt vesz a település kultu-
rális eseményeiben, így aktív 
résztvevője az év végi progra-
moknak. Sokan várják már a 
forralt borversenyt és az újévi 
pohárköszöntőt, illetve a már 
hagyományos Téli Esték prog-
ramsorozatot. Szükség van az 
ilyen jellegű rendezvényekre, 
hiszen a mai rohanó világban 
fontos, hogy az emberek le-
üljenek egymás mellé és be-
szélgessenek. Végezetül hadd 
kívánjak minden lovasi állandó 
lakosnak és nyaralótulajdonos-
nak kellemes ünnepeket és bol-
dog új évet!

Szendi Péter

KELLEMES ÜNNEPEKET

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 
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A legutóbbi testületi ülésen 
jóváhagyták a szemétszállí-
tási díj emelkedését és felül-
vizsgálták a helyi adórende-
leteket. 
Jövőre 4.5 százalékos emelke-
dés várható a szemétszállítási 
díjakat illetően. Az állandó 
lakosok évente 27342 forin-
tot, míg a nyaralótulajdonosok 
14994 forintot fizetnek éves 
szinten. Az edénnyel nem ren-
delkezők részére továbbra is 
biztosítanak emblémás zsáko-
kat, melynek darabja 91 forint, 
de ehhez az szükségeltetik, 
hogy az állandó lakosoknál 
évi 62 ürítés, míg a nyaralótu-
lajdonosoknál 34 szemétszál-
lítás legyen. A zöld hulladék 
gyűjtésére 314 forintot, míg a 
többlet hulladék szállítására 
471 forintot állapítottak meg. 
A képviselő-testület felülvizs-
gálta a helyi adórendeleteket. 

Az önkormányzat az épít-
ményadón, az idegenforgal-
mi adón és az iparűzési adón 
nem tervez jövőre emelést. A 
telekadót viszont hatályon kí-
vül helyezte a testület, de en-
nek módosításáról a legutóbbi 
testületi ülésen még nem szü-
letett döntés.
Tizenhárom személy vett részt 
a lakosság részéről az idei 
közmeghallgatáson. A rend-
őrség részéről Borbély Zoltán 
ismertette a jelenlévőkkel, 
hogy Lovas biztonságos tele-
pülés, ráadásul a tavalyi év-
hez képest javult a közlekedés 
biztonság. Sokat dolgoznak 
együtt a helyi polgárőrökkel, 
egyben megköszönte egész 
éves munkájukat. Előrelát-
hatólag 2011-ben bíróság és 
ügyészség is várható Bala-
tonalmádiban. Balogh Zsolt 
körzeti megbízott munkájával 

elégedettek, a lakosság részé-
ről sem érkezett negatív beje-
lentés vele kapcsolatosan. 
Ezek után Kemenes Dénes 
polgármester beszélt a kör-
nyezetvédelem jelentőségéről. 
Az ivóvíz ellátással nincsen 
probléma, ráadásul a szenny-
víz ellátottság belterületen 
száz százalékos, igaz külterü-
leten mindez nem mondható 
el. A Balatoni törvény szerint 
ebben az esetben zártrend-
szerű tárolót kell kialakítani. 
A Savanyúkút felülvizsgála-
ta még mindig folyamatban 
van. Nagy valószínűséggel 
baktérium okozza a fertőzést. 
Megállapításra került, hogy 
a településen található lovak 
nem szennyezik a vizet. A 
közeljövőben minden olyan 
építményt ellenőriznek majd, 
mely a Savanyúkút 150 mé-
teres körzetében található. A 

Séd patakot folyamatosan kar-
bantartja belterületen az ön-
kormányzat, míg külterületen 
mindez a tapolcai Víztársulás 
feladata. A Homokbányával 
kapcsolatban a polgármester-
rel készített interjúnkban ol-
vashatnak bővebben. Zaj árta-
lom nem jellemző a községre, 
de nyáron előfordulhat, hogy 
megemelkedik a decibel érték. 
A lakosság részéről probléma-
ként vetődött fel, hogy bizo-
nyos időjárási viszonyoknál a 
közvilágítás nem megfelelően 
funkciónál. Továbbá nehez-
ményezték a szemétszállítási 
díjak emelését, a Séd patak 
tisztítását és a Malomvölgy 
utca állapotát. Kemenes Dé-
nes polgármester ígéretet tett 
arra, hogy ezeket felülvizsgál-
ja és a lehetőségekhez mérten 
intézkednek. 

Szendi Péter

Jövőre sem emelik a helyi adókat

Kedves Támogató Barátunk!

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány három éve ad otthont Lovason sikeres és színvonalas  
kulturális rendezvényeknek. Idén váltunk először jogosulttá az 1% gyűjtésére. Nagyon meghatódtunk, látva hány 

barátunk tartotta fontosnak, s érezte sajátjának erőfeszítéseinket.
Jövő évi programjainkban több, eddig még nem látott művészeti kiállítással, irodalmi és zenei rendezvénnyel várjuk 

egyre növekvő közönségünket.
Működésünket pályázatokból, adományokból finanszírozzuk. Adományokat egész évben tudunk fogadni az adó 1%-

ának felajánlásán túl is. Ezek az adományok az Ön által befizetendő adót csökkentik, visszaigényelhetők, cégének 
pedig az adóalapját csökkentik.

Az Alapítvány adószáma: 19380575219 
Számlaszám MKB Bank: 10300002-10286732-49020019 

Ha bármilyen kérdése van, kérjük forduljon bizalommal Nagy Máriához levélben, vagy telefonon:
Email: nagy.maria@nagy-gyula.org Web: http://www.nagy-gyula.org

Telefon: + 36 70 526 77 41 
Mindenkinek köszönjük a bátorítást és támogatást! Reméljük, hogy minél többször lesz alkalmunk találkozni!
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Ne sajnáld önmagadat!
Ha jól körülnézünk az életben, azt találjuk, hogy a 

legtöbb magát boldogtalannak tartó embernek nincs oka a 
boldogtalanságra és valójában csak igen kevés az igazán 
boldogtalan.

Boldogtalan vagy, mert túl sok a dolgod? A munkanélküliek 
mindent elvállalnának, csakhogy pár fillért keressenek 
családjuknak.

Boldogtalan vagy, mert nem mehetsz bálba táncolni? Nézd 
a sántákat, ők még egy sétát sem tehetnek.

Boldogtalan vagy, mert nem mehetsz moziba, színházba? 
A vakok sem a napot, sem a virágokat, de még a szeretteiket 
sem láthatják.

Boldogtalan vagy, mert nincs szép bútorod, elegáns lakásod? 
A hajléktalanok egy fedélnek és egy ágynak is örülnének.

Boldogtalan vagy, mert valamit szeretnél és nem tudod 
megvenni? Hány anya van, aki örülne, ha gyermekének 
táplálékot adhatna.

A boldogságot ne keresd és főleg ne sajnáld önmagadat, 
mert aki lelkileg gazdag, az nem lehet boldogtalan.

Öreg csalódott barátom mondta: Sose mondd el 
csalódásaidat senkinek sem. A felét nem érdekli, a másik fele 
meg mulat rajta.

Forrás: Berecz - dr. Szenthelyi Molnár:
Állj meg egy szóra!

Gyűjtötte: Nagy Tünde

Kézműves foglalkozások
a faluházban

Készítsünk együtt karácsonyi díszeket, 
ajándékokat!

Következő kézműves
foglalkozásunk december 19-én 15.00-17.00 

óráig lesz,
ahol karácsonyi díszeket készítünk szalmából.
A foglalkozást Káuzli Dezsőné Erzsike tartja. 

Nagy Tünde

Az ünnepekhez kötődő-
en, sajnos beszélnünk kell 
a balesetveszélyes hely-
zetekről. Karácsony önfe-
ledt napjaiban és utána se 
feledkezzünk meg a kará-
csonyfa tüzekről. Tegyünk 
meg minden óvintézkedést 
elkerülésükre! Ne hagyjuk 
égve a gyertyákat hosszan, 
különösen, ha elmegyünk 
otthonról vagy, ha már ki-
csit száraz a fa. 

A Szilveszterrel kap-
csolatban, az utóbbi idő-
ben nagy népszerűségnek 
örvendő tűzijátékokról 
kell szólnunk. A petárda 
vásárlása, eladása, hasz-
nálata tilos! Csak a ke-
reskedelemben legálisan 
beszerezhető kis tűzijá-
téknak számító eszközöket 

vegyük igénybe az ünnep 
színesítéséhez. A médi-
ában ezek használatának 
szabályozásáról elhang-
zó információkat vegyük 
komolyan, mert saját testi 
épségünkért, mások, akár 
gyermekeink sérülésével 
járó balesetekért csak ma-
gunkat okolhatjuk.

Az ünnepek alatt lazí-
tunk, kikapcsolódunk, ro-
konokat, barátokat látoga-
tunk, és persze alkoholt fo-
gyasztunk. Magyarorszá-
gon alkohol fogyasztását 
követően a törvény tiltja 
a gépjárművezetést. Szer-
vezzük úgy az autózást, 
hogy legyen egy személy, 
aki nem fogyaszt alkoholt, 
és tud, és jogosult is vezet-
ni!

Napjainkban újra egy-
re gyakrabban fordulnak 
elő az úgynevezett trükkös 
lopások és csalások. Első-
sorban az idős embereket 
veszik célba azok az elkö-
vetők, akik valamilyen, a fi-
gyelmet elterelő trükköt al-
kalmazva ellopják a pénzü-
ket. Egy termék kedvezmé-
nyes megvásárlását ajánl-
ják, egy közüzemi számla 
rendezését vagy egyszerűen 
csak pénz felváltását kérik. 
Az óvatlan, idős ember elő-
veszi a megtakarított pén-
zét, hogy fizessen, vagy 
segítsen, és ezzel az ügyes 
kezű, a gyanútlanságot ki-
használó csaló, tolvaj kezé-
re játszik. Miközben felfedi 
a pénze rejtekhelyét vagy 
letéve könnyen elérhető he-

lyen hagyja, nem is gondol 
arra, hogy az apró trükkel 
– egy pohár víz kérésével, 
egy feltett kedveskedő kér-
déssel – csak elterelik a 
figyelmét, és így könnye-
dén elemelik az évek során 
megtakarított pénzét.

Az elkövetőkre jellemző, 
hogy megnyerő a modoruk, 
határozott a fellépésük, 
nem erőszakosak, de meg-
győzően tudnak rábeszélni 
másokat arra, amit valójá-
ban nem is akarnak.

A Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság állományának 
nevében is békés, szeretet-
teljes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag újévet 
kívánok Mindnyájuknak!

Stanka Mária r. őrgy.

Jó tanácsok,
hogy az évvége szép legyen
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Ilyen, és ehhez hasonló kedves énekekkel hívogatják és várják 
a gyermekek a Jézuskát. 

Örvendeznek a csillogó karácsonyfának és az alatta megta-
lált sok-sok ajándéknak. Nem is gondolják az ártatlan kicsinyek, 
hogy minden szépnek és értékesnek tűnő ajándék helyett, a 
legnagyobb ajándékot adta a Teremtő és gondviselő Isten a „fe-
nyőgallyas kis Jézuska” által. Hiszen Jézus Krisztus azért jött 
el karácsony szent éjszakáján, hogy helyre állítsa a rendet a te-
remtmény és a teremtő között, hogy közvetítő legyen ég és föld 
között.

Mert, Jézus Krisztus, 
megváltói életével és ha-
lálával kaput nyitott ne-
künk az Atyához. Ő maga 
a kapu, az egyetlen ajtó, 
amelyen áthaladva kap-
juk meg, az üdvösséget. 
Ő mondta: „Én vagyok az 
ajtó. Aki én rajtam megy 
be, az üdvözül.” (Jn 10.9) 
Sőt, maga Jézus Krisztus 
a találkozás, a kibékülés, 
mert az Isten és az em-
ber benne, az Ő Istenem-
ber személyében boldog 
örömmel egymásra talált, 
elszakíthatatlan örök ba-
rátságban és egységben.

Hisszük, hogy ez a „fe-
nyőgallyas kis Jézuska”, 
megváltói művének vég-
hezvitele után testével –
lelkével fölment a mennybe és Isten trónján ül. Szemtől-szembe 
az Atyával képviseli a mi ügyünket. Szünet nélkül közbenjár ér-
tünk. Benne most már örökre egyesülve marad az Isten és ember. 
Jézus az egyetlen közbenjárónk az Atyánál. Nem lehet több és 
nem is lehet más. Az Atya, ha szabad ilyet mondani, csak vele 
áll szóba, csak Őt hajlandó meghallgatni, mivel egyedül Jézusban 
találja meg a saját arcának vonásait, egyedül Jézusban ismer ma-
gára. Jézus Krisztus ugyanis a láthatatlan Isten képmása. Azért 
áll csak vele szóba az Atya, mert csak Ők értik meg egymást és 
beszélnek „isteni nyelven”. Hiszen Jézus Krisztus öröktől fogva 
az Atya Igéje, akivel örök és meg nem szűnő beszélgetést folytat. 
Az ember még sincs kizárva ebből az isteni párbeszédből. Ugyan-
is, amikor az Atya Jézussal szóba áll, akkor az emberrel beszél, és 
amikor Jézus szól, akkor az ember szól.

Keresve sem találhatnánk alkalmasabb közbenjárót Jézus 
Krisztusnál, hiszen Ő ismeri természetünket, gyengeségeinket, 
fogyatékosságainkat. Tisztában van azzal, mit várhat tőlünk, 
mire vagyunk képesek. Ismeri Ő, az emberi lét nyomorát, meg-
kóstolta a kínt, a szenvedést, a kiszolgáltatottságot, az élet legal-
jára jutott, mert vállalta emberségünket, a bűnt kivéve. 

Jézus Krisztus puszta jelenlétével is közbenjár értünk. Ke-
reszthalálával szerezte meg számunkra az Atyaisten bocsánatát. 
Kereszthalálának sebei ott ragyognak kezén, lábán, és oldalán. 
Szünet nélkül az Atya elé tárja ezeket a sebeket és ezzel, meg 
nem szűnő irgalomra ösztönzi irántunk az Atyát. A „fenyőgaly-

lyas kis Jézuska” nem csak karácsony éjszakáján árassza sze-
retetét az emberi szívekbe, hanem földi életében számtalanszor 
tanújelét adta jó szívének, ki nem fogyó szeretetének. Ő maga 
volt a szeretet, Ő maga volt a jóság. Szüntelenül körüljárt jót 
cselekedvén. A zöld fenyőfa ág elhervad, elszárad, az ajándékok 
tönkre mehetnek, de Jézus megváltói ember szeretetének gyer-
tyalángja, most is lobog és belevilágít a bűn sötétségébe. Így van 
kiút számunkra, az élet legsötétebb helyzeteiből is. Ezért ének-
li az Anyaszentegyház karácsony éjszakáján a megváltott em-

beriségnek, hogy „nem 
szabad szomorkodni 
akkor, amikor az ÉLET 
születésnapját ünnepel-
jük”.  Azért az Anya-
szentegyház hívja föl a 
figyelmünket, mert Jézus 
Krisztus közvetítői szere-
pét a történelem útjain az 
egy és oszthatatlan Anya-
szentegyházban hajtja 
végbe. A Jézus Krisztus 
által alapított egyházon 
keresztül áramlik Jézus 
megváltó kegyelme, min-
den kor embere felé, mert 
hisz Jézus Krisztus tevé-
kenykedik az Anyaszent-
egyházban, Ő fejti ki ben-
ne a szentségek révén az 
üdvözítő erejét. A „fenyő-
gallyas kis Jézuska”, aki 
azért jött, hogy kibékítse 

az emberiséget az Atyával, megváltó halálával és föltámadásá-
val egyedüli közbenjárónk legyen az Atyánál. Az Ő főségében 
egyesít valamennyiünket, így a szent keresztség által egy Fő 
alatt egyesülünk, és valósággal együvé tartozunk, egy titokza-
tos testet alkotunk, az Anyaszent egyház közösségében. Etért, 
a betlehemi gyermek Jézusban, megváltónkban, egyedüli köz-
benjárónkban, mint Főben mindnyájan utat találunk az Atyá-
hoz. Ő a mi szó-szólónk, még pontosabban Ő szól az Atyához 
helyettünk, titokzatos testének tagjai helyett. Mi tehát általa, az 
Ő szájával terjesztjük kéréseinket Istenünk, Atyánk elé. Jézus 
Krisztusban az Anyaszentegyház áll a Mindenható trónja előtt, 
így bármit kérünk az Atyától, vagy bármit terjesztünk eléje, 
mindig „a mi Urunk Jézus Krisztus ” által tesszük. 

Énekeljük, hát boldogan, mi felnőttek is a legkisebbekkel 
együtt: 

„Fenyőgallyas kis Jézuska, lelkünk drága gyöngye,
a szeretet fehér szárnyán, szállj, siess a földre!
Lelkünkben kis jászolocskát készítetünk néked,
Puha, meleg takaróba göngyölgetünk Téged.”

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, és a betlehemi Kis-
ded által megáldott, boldog újesztendőt kívánok, minden 
keresztény Testvéremnek!

vitéz Ajtós József László
esperes, plébános 

„Fenyőgallyas kis Jézuska, lelkünk drága gyöngye,
a szeretet fehér szárnyán, szállj, siess a földre…”
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A Lovasi Napok süteményversenyén Palotás Laura nyerte el a különdíjat.
Készítsék el otthon ezt a nagyon finom sütit!    

HOZZÁVALÓK:
5 tojás, 25 dkg túró, 2-2 és fél dl kefír vagy joghurt, 1 sütőpor, 1 üveg csemege uborka, 25 dkg pári-
zsi, másfél bögre liszt, fél bögre olaj, egy csipetnyi só

ELKÉSZÍTÉS:
A párizsit és az uborkát kis kockákra vágjuk. Az 5 tojást felverjük a csipetnyi sóval. Belemorzsoljuk 
a túrót és az összes többi alapagyagot beletesszük és  összekeverjük. Kizsírozott. lisztezett tepsibe 
öntjük 180fokon 50 percig sütjük, kivesszük és vékonyan kechuppal vagy pizza krémmel megken-
jük. 5 percre visszatesszük hogy megszáradjon a tetején a krém. Ha kihűlt akkor kockára szeletel-
jük.

Gyűjtötte : Nagy Tünde   

Recept Becsei pite

Bizonyára sok lovasi gyermek írt levelet a 
Mikulásnak azzal a kéréssel, hogy látogasson el 
Lovasra is, hiszen december ötödikén a gyerekek 
nagy örömére megérkezett a Faluházba is.  Kis Áron 
jóvoltából lehetőség nyílt arra is, hogy a bátrabbak 
lovaskocsival érkezzenek a helyszínre. Nagy öröm 
volt látni, hogy ilyen sok gyermek és szülő gyűlt össze 
várva a Mikulást. 

A bábelőadás során bepillantást nyerhettünk a 
Mikulás bácsi otthonába és nagy meglepetésünkre 

a paraván mögül előbújt az ajándékokkal. Mivel a 
Mikulás úgy gondolta, hogy a lovasi gyerekek jól 
viselkedtek egész évben, ezért mindenki kapott tőle 
ajándékot. 

A Mikulás reméli, hogy jövőre is sok gyermeknek 
adhat majd ajándékot. Ezért viselkedjetek mindig 
rendesen és fogadjatok szót a szüleiteknek!

Nagy Tünde

A Mikulás üzenete
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A zúgolódás, gúny, harag
Rég halva már szívemben.
Egy szóval sem panaszkodám
A kis Jézuska ellen.

Nem vádolám balgán azért,
Hogy engem kifelejtett.
Hogy nem hozott ajándékot,
Szemem könnyet nem ejtett.

Lelkem nyugodtan, csöndesen
Átszáll a nagy világon.
Imádkozom, hogy Jézusom
Minden szegényt megáldjon.

Ágyamra dőlök s álmodom
Egy régi, édes álmot:
Boldog, ki tűr és megbocsát,
S ki szenved, százszor áldott!

Az Alsóörs - lovAsi református egyházközség

kArácsonyi ünnepköri AlkAlmAi

December 13. advent 3. vasárnapi istentisztelet Lovason 9.30 és Alsóörsön 11 órakor
December 20. advent 4. vasárnapi istentisztelet Lovason 9.30 és Alsóörsön 11 órakor
December 23. délután 17 órakor Lovason 18 órakor Alsóörsön Falukarácsony
December 24. délután 16 órakor Gyermekek karácsonya Alsóörsön a református templomban
December 25. Karácsony első napja, ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással Lovason 9.30 és Alsóörsön 11 órakor
December 26. Karácsony második napja, ünnepi istentisztelet a Pápai Református Teológiai Akadémia ünnepi követének, Hegedüs 
Annának szolgálatával Lovason 9.30 és Alsóörsön 11 órakor
December 27. istentisztelet Lovason 9.30 és Alsóörsön 11 órakor
December 31. Lovason délután 17 és Alsóörsön 18 órakor hálaadó, ünnepi istentisztelet
Január 1. Lovason 9.30 és Alsóörsön 11 órakor újévi könyörgés, ünnepi istentisztelet
Az Alsóörs - Lovasi Gyülekezet és Presbitériumainak nevében mindenkinek áldott, békés Karácsony szentelést kívánok Lukács 
evangélista könyve 19 fejezetének 10. versével: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet”

Rásky Miklós
lelkipásztor

A Szállás keres a Szent család ájtatosság, a járványra való 
tekintettel az idén elmarad.
December 24-én Szenteste
– Paloznakon 15.30 órakor a szabadtéri Betlehemnél –  

Betlehemi Pásztorjáték. 24.00 órakor éjféli szentmise. A 
szentmisét követően, a Kis Jézus elhelyezése a szabadtéri 
betlehemi istállóban. Karácsonyi műsorral, pogácsával, 
forralt borral és teával köszöntjük a Kis Jézus születésének 
emlékünnepét.

– Lovason 18.00 órakor vigília szentmise

December 25-én Karácsony ünnepén
– Csopakon 8.30 órakor pásztorok miséje

December 26-án Karácsony II. napja, Szent István diakónus 
vértanú ünnepe
– Lovason 16.00 órakorszentmise: Szent Család vasárnapra elő 
esti szentmise Családok megáldásával.

– Paloznakon 17.00 órakor templombúcsú ünnepe

December 27. Szent Család ünnepe
– Csopakon 8.30 órakor, szentmise:
A szentmise végén, immár a hagyományoknak megfelelően, a 
családok külön megáldása, az oltár előtt.

December 31-én 
– Lovason 16.00 órakor szentmise és hálaadás
– Paloznakon 17.00 órakor szentmise és hálaadás

Január 1. Újév, Szűz Mária Istenanyaságának Ünnepe, A 
Béke Világnapja
– Csopakon 8.30 órakor szentmise

Január 2-án
– Lovason 16.00 órakor szentmise 
– Paloznakon 17.00 órakor szentmise

Január 3-án
– Csopakon 8.30 órakor szentmise

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

vitéz Ajtós József László
esperes, plébános

Dr. Szathmáry László
állandó diakónus

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

Reviczky Gyula

Karácsonykor
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Óév Búcsúztató Napok Lovason 
2009. december 23. - 2010. január 2-ig 
A hagyományokhoz híven, a szervezők idén is hívják és várják Önöket,  
töltsünk el együtt kellemesen, békességben néhány órát az év végén és az  
új év kezdetén, Lovason. Reméljük, hogy hozzájárulhatunk békés boldog  
ünneplésükhöz és egy örömteli, boldog új év kezdetéhez.  

Programok 
December 23. /szerda/ 16 órakor a Lovasi Nagy Gyula Galériában 
Ünnepi kézimunka kiállítás a lovasi asszonyok munkáiból, baba és képeslap kiállítás 
Gyertyakiállítás Halász Zsófia gyertyaöntő munkáiból 
Helyszín: Lovasi Nagy Gyula Galéria, Lovas Fő u. 12.  
A kiállítás megtekinthető 2010. március 31-ig. 

December 23. /szerda/ 17 órakor  
Lovasi Betlehemes lovasi fiatalokkal 
Helyszín: Lovas, Templomtér 
Vendégünk: Szilágyi Keresztény Iskola Csengős Együttese. Vezető: Albertné Balogh Márta 
Az idén is egy betlehemes bemutató alkalmából kívánhatnak szeretetteljes karácsonyt 
egymásnak a lovasiak és az idelátogató kedves vendégeink. A meleg pogácsát, süteményt, 
gesztenyét a lovasi asszonyok, a forralt bort, forró teát a lovasi boros gazdák kínálják jó szívvel. 
A gyűjtést és a betanítást Márffyné Eredics Eszter végezte. Népviseleti ruhákkal,  
élő állatokkal Márffyné Eszter és Márffy Bence járult hozzá műsorunkhoz. 

December 27 - 31., naponta 14 órától    
Csiszár Család Pincészete  
Paraszttál (előzetes megbeszélés alapján), borkóstoló, borbemutató 
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra 
Nyitvatartás: december 27 -31-ig, Tel: 30-987-4414 

December 27. / vasárnap/ 14 órakor 
Sarok Borozó  
Előzetes bejelentkezés alapján, maximum 20 fő! 
15 órakor néptánc bemutató lovasi gyerekekkel 
Tócsi, borkorcsolyák, borkóstoló, langalló, disznótoros 
Információ: Lovas, Csárda u. 1.  Bejelentkezés: 70/379-3703 

December 28. /hétfő/ 15 órakor 30 fő 
                                         19 órakor 30 fő 
Pap Huba Pincészet  
Előzetes bejelentkezés alapján! 
Meleg étel kínálása 
Harmonikás mulatság Nádasi Elemérrel!  
Belépő: 1000 Ft 
A Pincészet a bevételt ajánlja fel, Nádasi Elemér tiszteletdíjáról mond le  
a lovasi gyerekek javára!  
Bejelentkezés: Lovas, Kishegyi u.5. Tel: 87/575-080, 20/936-6550 
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Támogatók, Szervezők: 
Lovas Község Önkormányzata és Civil szervezetei, Csopak Környéki Borút Egyesület, 

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Skicc Reklámstúdió Kft. 
A Lovasi Óév Búcsúztató Napok összeállítását és a programban résztvevőket Nagy Tünde művelődésszervező koordinálta.  

Tel: 06/70-291-0814, konyvtar@lovas.koznet.hu 
A műsorváltozás jogát fenntarjuk! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

December 29. / kedd/ 14 óra 
Tóth János Boros Pince 15 fő 
Előzetes bejelentkezés alapján! 
16 órakor Bordalokat és magyar népdalokat énekel Wolford Alexandra,  
a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke 
Hurka, kolbász, zsíros kenyér, pogácsa, borkóstoló 
Információ: Lovas Öreghegy (Lovas-Paloznak közötti buszmegállónál, fenyőfa  
melletti utca). Tel: 20-3420-318 

December 30. /szerda/ 14 óra      
Csiszár Család Pincészete 
16 órakor részletek Hamvas Béla: A bor filozófiája című művéből  
Előadja: Kolti Helga színművész 
Borkóstoló, borbemutató 
Paraszttál (előzetes megbeszélés alapján) 
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra, 30-987-4414 

Lovaskocsikázás a pincékhez! 
Információ, előzetes bejelentkezés: Kis Áron: 06/20-777-4121 

2010. január 2. /szombat/ 14 óra 
Forraltbor főző verseny népi kikiáltóval 
Helyszín: Lovas - Templomtér  
Jelentkezés, információ: 06/20-9557-209 

Újévköszöntő várhatóan 16 órától 
Utána újbor kóstolás  
Helyszín: Lovas Faluház 

Hasznos információk: 
Szállás 

*Kishalász Vendégház 
Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás 

Lovas, Öreghegy u. 2. Információ: 20/777-4121, 87-700-849 
*Úrhegyi János - 6 fő 

Információ: 87/447-461, 70/57-66-933 
*Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület (Alsóörs - Csopak - Felsőörs - Lovas - Paloznak): szállás, vendéglátás, borozó ajánlatok. 

Információ: Keresztes Éva 70/371-8501 | email: info@balatonriviera.hu | Web: www.balatonriviera.hu. 


