
Lovasi Hírek
VII. évfolyam. 3. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2011. március

Elfogadták az idei költségvetést
Az elmúlt másfél hónapban 

több testületi ülést is tartott 
az önkormányzat, illetve a 
falugyűlésen bemutatkoztak 
a falugondnoki jelöltek. A 
képviselő-testület jóváhagy-
ta a civil szervezetek beszá-
molóját. 

Elfogadták az idei költségve-
tést, melyet 68.5 millió forint-
ban állapítottak meg. Mindez 
a tavalyi évhez képest hat mil-
lió forinttal csökkent. Az SZJA 
változás miatt módosítani 
kellett a második fordulóban 
jóváhagyott büdzsét. Ebben 
az évben közel 23 millió forint 
helyi adóbevételt tervez a kép-
viselő-testület. A beruházá-
sokra 13.8 millió forintot, míg 
a felújításokra 2.8 millió forin-
tot különítettek el. A szociális 
támogatások mértéke idén 
meghaladja a 2 millió forintot. 
Az általános tartalék alapba 
9.8 millió forintot szavaztak 
meg, miután a kiadási oldalon 
58.7 millió forint szerepel. 

Megállapították az önkor-
mányzati szolgáltatási díjakat, 
melyek némileg növekedtek 
az elmúlt évhez képest, illetve 
módosították a rendezési ter-
vet. A DRV elküldte beruházá-
si javaslatát a testületnek. Ezek 
szerint a szivattyú beszerzésé-
nek költségét a szennyvízfo-
gyasztás utáni koncessziós díj 
fedezi. A Balatonfüredi Kis-
térségi Társulás legutóbbi ülé-
sén döntést hozott arról, hogy 
két település mozgókönyvtári 
ellátáshoz történő csatlakozási 
szándékát elfogadja, melyet a 
lovasi önkormányzat is jóvá-
hagyott. 

A falugyűlés után a képvi-
selő-testület az első körben 
eredménytelennek ítélte meg 
a pályázatokat, majd egy rend-
kívüli testületi ülésen Sárdi 
Máténak szavaztak bizalmat. 
Június 1-jéig elkészíti a Gaz-
dasági Bizottság a település 
gazdasági programját, illetve 
megtörtént a bizottsági tagok 
eskütétele. A Falugondnoki 
Egyesület támogatási kérelmét 
elnapolták. Döntés a többi ci-
vil szervezettel együtt várható. 

A legutolsó testületi ülésen 
(március 21.) a képviselő-tes-
tület elfogadta a helyi civil 
szervezetek, a rendőrség és 
a háziorvos beszámolóját. A 
Malomvölgy Nyugdíjasklub 
a tavalyi évben 80 ezer forint 
támogatást kapott az önkor-
mányzattól. A teljes bevételük 
kis híján meghaladta a 178 ezer 
forintot. Nőnapi megemléke-
zést, születésnapi és házassági 
évfordulókat tartottak. Közös 
kiránduláson is részt vettek a 

szépkorúak, illetve a megyei 
nyugdíjas találkozón is képvi-
seltette magát a nyugdíjasklub. 

A Polgárőrség 2010-ben 
30 ezer forintos támogatást 
kapott az önkormányzat-
tól – derült ki Szűcs József 
elnök beszámolójából. Négy 
darab kerékpárt vásároltak 
280 ezer forint értékben, me-
lyekkel a hegyben is jól köz-
lekednek. A szervezet tagjai 
feliratos, címeres, három 
funkciós ruhákat kaptak, 
mely téli időszakban biztosít-
ja a megkülönböztethetőség, 
és az egységes megjelenést. 
Harmincezer forinttal támo-
gatták az árvízkárosultakat, 
50 ezer forinttal a vörösiszap 
károsultjait. A rendőrséggel jó 
kapcsolatot ápolnak, havonta 
jár közbiztonsági beszámolóra 
és eligazításra az elnök úr. A 
körzetesítés valamelyest mó-
dosult a tavalyi évben. Ezentúl 
Felsőörs és Lovas tartozik egy 
körzetbe. Ez előnyösebb Lovas 

számára, mint a korábbi meg-
oldás, mivel Alsóörs jobban 
leterhelte a rendőröket, és így 
kevesebb idő jutott Lovasra. 
Amennyiben az új körzeti 
megbízott lakásproblémája 
megoldódik, netán a beígért 
járművet is megkapja, akkor 
többet lesz látható a faluban. 
A régió polgárőreivel is megfe-
lelő kapcsolatot ápolnak. Ami 
még örvendetes, hogy tizen-
nyolc főre emelkedett a szer-
vezet létszáma, és egyre több 
fiatal csatlakozik a Polgárőr-
séghez. 

A Lovas Egyesület kiadása 
valamivel több mint 424 ezer 
forint volt a tavalyi évben. A 
legnagyobb költséget az aka-
dályok és emelvény karban-
tartása, és a fűnyírás tette ki. 
Bevételi forrásaik tagdíjakból, 
nevezési díjakból, szponzori 
és önkormányzati támogatá-
sából származnak. 

(folytatás a 2. oldalon)
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A Hunyadi Huszár és Betyár 

Hagyományőrző Egyesület 
legjelentősebb célkitűzésének 
továbbra is a hagyományos 
magyar nagyállattartó kultú-
ra megismertetését, őrzését és 
ápolását tekinti. Folytatták az 
öt évvel ezelőtt megkezdett 
munkát, melynek során a Ba-
kony-Balaton vidék, hagyo-
mányos pásztoroló legeltetéses 
technológiáját alkalmazták. 
Felkerestek idős pásztorokat, 
ismeret anyagokat gyűjtjük 
be tőlük, melyeket hasznosí-
tani kívánnak. Az elmúlt év-
ben ötödik alkalommal meg-
rendezték a Bakony-Balaton 
Pásztortalálkozót, a Balatoni 
Nemzeti Parkkal közösen. 
Részt vetek a Lovasi Napokon 
és a Március 15. Ünnepségen 
is. Egyre népszerűbbé válik a 
már hagyományosnak tekint-
hető gulyafordítás, illetve jú-
liusban megrendezték a verő-
cei parancsőrtiszti lovasfutár 
versenyt. Az önkormányzat 75 
ezer forinttal támogatta 2010-
ben a szervezetet. 

A Nagy Gyula Művészeti 
Alapítvány sikeres évet ha-

gyott a háta mögött. Állandó 
kiállításuk van Nagy Gyula 
festőművész hagyatékából. 
Számos nívós tárlatot rendez-
tek az elmúlt évben. Méltán 
büszkék lehetnek arra, hogy 
egy kiállításon akár nyolcvan 
fő is megjelenik egyszerre. 
Külön öröm számukra, hogy 
a Lovasi Napok alkalmából, 
a három nap alatt, mintegy 
négyszáz látogatójuk volt. 
Az önkormányzatától, és az 
NCA-tól kapott támogatás le-
hetővé tette, hogy egyre vál-
tozatosabb programokat sike-
rült összeállítaniuk. Továbbra 
is nagy hangsúlyt fektetnek 
a Balaton vonzáskörzetében, 
illetve Veszprém megyében 
élő, vagy ott alkotó művészek 
pártfogására. A tavalyi évben 
a képviselő-testület 80 ezer 
forinttal támogatta az Alapít-
ványt. 

A Lovas Jövőjéért Egyesület 
az elmúlt évben több elnökségi 
és taggyűlést is tartott, melye-
ken megbeszélték a tervezett 
programokat, céljaikat. Nagy 
sikere volt a farsangi bálnak, 
ahol 114 fő jelent meg, ebből 
47 volt a gyermek. Közösen 

szerveztek a Nagy Gyula Mű-
vészeti Alapítvánnyal kiállí-
tást. Az „Örökségünk napja” 
rendezvénysorozat sok ember 
tetszését kinyilvánította. Csa-
ládi Napot is tartottak, illetve 
aktívan részt vettek a Lovasi 
Napokon. A karácsony előtti 
négy kézművesprogram, va-
lamint a jótékonysági vásár és 
biovásár sok érdeklődőt von-
zott a településre. Tavaly az 
önkormányzat 80 ezer forint-
tal támogatta az egyesületet. 

Nemcsak a civil szerveze-
tek, hanem a rendőrség és a 
háziorvos is megtartotta szo-
kásos beszámolóját. Örömteli 
hír, hogy jelentősen csökkent 
a bűncselekmények száma 
Lovason! Míg 2009-ben 17 
bűnesetet regisztráltak, addig 
tavaly mindösszesen hetet. 
De nemcsak a községben, ha-
nem Balatonalmádi térségben 
is visszaesett a bűncselekmé-
nyek száma (962-ről 853-ra). 
A hét bűncselekmény közül 
négy volt a vagyon elleni bűn-
cselekmény, azaz a lopás és a 
betöréses lopás. 2009-ben 14 
közúti baleset történt Lova-
son, míg 2010-ben mindösz-

szesen három, melyek közül 2 
súlyos, egy könnyű sérüléssel 
végződött. Továbbra is jó kap-
csolatot ápolnak a helyi Pol-
gárőrséggel, gyakran járőröz-
nek együtt. 

Dr. Bardóczi Miklós 1991 
óta dolgozik Lovason. Három 
községet lát el, közvetlenül az 
Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztárral kötött szerző-
dés alapján kapja a finanszí-
rozását, emellett az ellátott 
községekkel is külön-külön 
úgynevezett „feladat-átvál-
lalási szerződést” kötött, ami 
mindhárom esetben más. A 
lovasi orvosi rendelőt bérleti 
díj nélkül használja, emellett 
az önkormányzat vállalta a 
rezsiköltségeket. Korábban hi-
ányzott a vezetékes telefon, de 
ebben is megoldás született. 
Szeretne egy új, asztali EKG 
berendezést beszerezni, mely 
200-250 ezer forintba kerülne. 

A 2010. évi költségvetési 
előirányzat módosítása meg-
történt. Pályázatot nyújt be 
a képviselő-testület 200 ezer 
forint értékben, fénytechnikai 
eszközök beszerzésére. 

Szendi Péter

Elfogadták az idei költségvetést

MANDULAFELAJÁNLÁSOKAT VÁRUNK 

Lovas Község Önkormányzat mandulaünnepi programján Dr. 
Jánosik Zsuzsa nénivel mandulás ételeket, italokat is készítünk, 
amihez sok-sok mandulára lesz szükségünk.
Akinek lehetősége van rá, és szívesen felajánl – tört vagy 
töretlen – mandulát (keserű mandulát is) erre a célra, kérem 
hozza be a Faluház épületébe április 15-ig.
Felajánlásaikat előre is köszönjük!

Bognár Mónika
művelődésszervező

A Teleház és könyvtár nyitvatartási ideje
Hétfőtől-péntekig: 15.45 – 18.45 ; Szombat-vasárnap: szünnap

Teleház szolgáltatások:
Számítógép használat  •  Internet elérhetőség 

Irodai szolgáltatások

Minden kedves Látogatót szeretettel várok!
Bognár Mónika 

teleház vezető, könyvtáros
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A Lovasi Református Templom felújítása
az Új Magyarország

Vidékfejlesztési Program keretében
A lovasi reformátusoknak 

sokáig nem volt temploma, 
és ennek az volt az oka, hogy 
Lovas község és a gyülekezet 
Alsóörs leányegyházközsége-
ként működött. A lovasi refor-
mátusok az alsóörsi templom-
ba jártak az istentiszteletekre 
is, de tudjuk, ahol két ember 
összetalálkozik, ott gyakran 
előfordul a meg nem értettség, 
az ellenérzés és az ellenkezés. 

Valami történhetett akkori-
ban is a XIX. század második 
felében, de ezt sajnos a mat-
rikulák nem őrizték meg. Az 
1860-as években felvetődött 
községünk reformátusaiban, 
hogy templomot kellene építe-
ni. A templomépítés a Balogh 
család önzetlen és nagylelkű 
felajánlásával kezdődött, akik 
telket adományoztak a Ki-
egyezés évében, 1867-ben az 
építkezés céljára, de maga az 
építkezés – hosszas tervezés és 
előkészítés után – csak 1908-
1909-ben kezdődhetett el. A 
templom 1911-re készült el a 
nagy formátumú esperes-lel-
kipásztor Szűcs József lelkész-
sége idején közadakozásból.

Az utolsó nagyobb felújí-
tást a gyülekezet 1973-ban 
végezte el a templomon, azóta 
kisebb állagmegóvó munkák 
történtek, mint a három évvel 
ezelőtti viharkár utáni temp-
lomsisak javítás, amelyet biz-
tosítási kártérítési összegből 
fizettünk és amelyet, a Veszp-
Alpin cég végzett el.

2009-ben adtuk be pályá-
zatunkat az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program ke-
retében a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz 
vidéki örökség megőrzése 
tárgyában a templom külső 
felújítására és szigetelési mun-
kákra. Az eredetileg 18 millió 
700 ezres pályázati támogatási 
intenzitást egy módosítással 
le kellett csökkenteni 13 mil-
lió hatszázezer forintra, de 

ezt az összeget a pályázat ki-
írója jóváhagyta. A tervezést 
Albócziné Ábrahám Gabri-
ella építésmérnök végezte, a 
műszaki ellenőrzést Lennert 
János építőmérnök a társegy-
házközség tagja végzi. A ki-
vitelezéssel az ajánlatbekéré-
sek után a VEMÉVSZER Kft. 
bíztuk meg. (Közbeszerzésre 
a 15 milliós értékhatár el nem 
érése miatt nem volt szükség). 
A Pályázatunkat az ADITUS 
Zrt. készítette el Balogh Balázs 
vezetésével.

Időközben azon gondol-
tunk, hogy milyen módon 
tudjuk megelőlegezni a pályá-
zat utófinanszírozása miatt a 
kivitelezést. A Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület fel-
ismerve a problémát áthidaló 
hitelt biztosít a pályázatban 
résztvevő gyülekezeteknek, 
azoknak, akik nem csupán a 
hitelt fogadják el, hanem pá-
lyázataik lebonyolítását az 
egyházi kezelésben lévő pá-

lyázatíró cégre, a kaposvári 
Ann-Tony Kft-re bízzák. Gyü-
lekezetünk így döntött, és a 
hosszas előkészítés után 2011. 
április 4-én indulhat a munka.

Köszönjük azoknak az ál-
dozatkészségét, akik korábbi 
felhívásunkra már adomá-
nyaikkal segítették a munkát, 
mert vannak olyan feladataink 
is, amelyeket sajnos a pályázat 
nem tartalmaz, és saját erőből 
kell megoldanunk. Ezért kér-
jük nem csupán a reformátu-
sokat, hanem minden jóérzé-
sű lovasi polgárt, hogy ereje, 
tehetsége szerint támogassák 
azt a munkát, amely hozzá-
járul, hogy Lovas község is a 
Balatoni Riviéra egyik ékköve 
lehessen, hogy a faluközpont 
is egyre szebb lehessen. Kö-
szönjük előre is az adományo-
kat és a türelmet, amelyet az 
építkezés során kérünk a pol-
gároktól.

Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni a lovasi önkormány-

zatnak, akik erején felül, 1 
millió forintos célzott támoga-
tást adományoztak a templom 
felújítására. 

Az adományok befizethetők 
Dienes Károly egyházközségi 
gondnoknál nyugta ellenében, 
átutalással pedig a Raiffeisen 
Banknál vezetett 12082001-
00139334-00200003 számú 
számlaszámra.

Soli Deo Gloria! Egyedül Is-
tené a Dicsőség!

Rásky Miklós lelkipásztor
és Dienes Károly

Egyházközségi Gondnok
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Március 15.
Lovas község így emlékezett

Gulyafordítás hagyománya - Dunántúli táncházzal

2011. március 15-én, az 
1848-49-es forradalom- és 
szabadságharc évfordulóján 
azokra a hősökre és áldoza-
tokra emlékeztünk, akik 163 
évvel ezelőtt történelmet ír-
tak.

Lovas Község Önkor-
mányzati megemlékezésén a 
Himnusz elhangzása után az 
Endrődi Sándor Általános Is-
kola diákjai adtak színvonalas 
ünnepi műsort. Az első előadó 
Palotás Laura volt, aki Pető-
fi Sándor: Nemzeti dal című 
versét szavalta el, majd Bóka 
Zsófia előadásában hallhattuk 
az „Ez itt az én hazám” című 
dalt. Grüll Norbert, Petőfi 
Sándor: Európa csendes, újra 
csendes című versét mondta 
el, majd Bóka Zsófia, Kovács 
Fanni és Aporfi Fanni előadták 
a „Honfoglalás” című dalt.

Végül Ferenczy Gáborné 

polgármester mondott ünne-
pi beszédet, melyben kiemelte 
az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc során kivívott 
reformok jelentőségét. A pol-
gármesteri beszéd elhangzása 
után a Templom téren az ün-
nepség a Szózattal zárult.

A régi temetőnél Lovas Köz-
ség Önkormányzata nevében 
Ferenczy Gáborné polgármes-
ter asszony, Hull Zita alpolgár-
mester és Tóth Gáborné jegyző 
helyezte el a megemlékezés ko-
szorúját. Vitéz Pintér Kornél te-
rületi törzskapitány, a Történel-

mi Vitézi Rend és a Magyar Vi-
dék Országos ’56-os Szövetség 
nevében helyezett el koszorút.

Végül, de nem utolsó sorban 
fontosnak tartom megemlíte-
ni, hogy az ünnepség színvo-
nalát emelte a Hunyadi Hu-
szár és Betyár Hagyományőr-
ző Egyesület, melynek tagjai 
lovas díszőrséggel tisztelegtek 
a megemlékezés ideje alatt. 
Köszönjük, hogy évről-év-
re megtisztelik jelenlétükkel 
Lovas Község Önkormány-
zat ünnepi rendezvényeit, és 
segítséget nyújtanak abban, 
hogy méltóképp tisztelegjünk 
hősi halottaink előtt.

A rendezvény biztonságos 
lezajlásához a Lovasi Polgárőr-
ség nyújtott segítséget. Mun-
kájukért, segítségükért ezúton 
is köszönetet mondunk.

Bognár Mónika
művelődésszervező

„A farsang farkán tartott gulyafordítás a pásztorok nyáj-
fordító hagyományaihoz kapcsolódik. Ha ugyanis a jószág 
éjfélkor a másik oldalára fordul, bő és szerencsés szaporodás 
várható. Ezért a pásztorok kolompolás, ostorpattogás, tülkö-
lés közepette vonultak végig a falun.”

2011. március 5-én a Hunyadi Huszár és Betyár Hagyo-
mányőrző Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan ismét fel-
elevenítette ezt régi hagyományt. Az egyesület Lovas Község 
Önkormányzatával összefogva hangulatos, sokrétű progra-
mot szervezett a rendezvényre látogatóknak. 

18 órakor a Malomvölgy utcától a Vörösmarty utcán át, a 
Fő utcán végigvonulva, fáklyás felvonulással, hangos kolom-
polással érkeztek meg a hagyományőrzők a Faluházba, ahol a 
hangulatot a mulatozáshoz rögtön megalapozta a vendégváró 
italként felszolgált forralt bor. Természetesen a gyerekek sem 
maradtak szomjasak, őket meleg teával várták. A vendéglá-
tásról a rendezvény ideje alatt Maróti Péter lovasi vállalkozó, 
és munkatársai gondoskodtak.

19 órától kezdődött a táncház, ahol a jó hangulatról Nyitrai 
Tamás és barátai gondoskodtak. A táncházhoz csatlakozott 
Bácsi Gabriella is tanítványaival. A gyerekek a gyerektáncház 
ideje alatt Szigligeti Gábortól tanulhattak néptáncot. A jó-

kedvű mulatozás 22 óráig tartott, akkor aztán mindenkitől, 
jó pihenést kívánva, elbúcsúztunk. 

De jövőre ugyanitt, ugyanilyen jó hangulatban várunk 
mindenkit! A rendezvény biztonságáról a Lovasi Polgárőrség 
gondoskodott. Munkájukért, segítségükért ezúton is köszö-
netet mondunk.

Bognár Mónika
művelődésszervező
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Vitaminok és mozgás
a tavaszi fáradtság ellen

H i r d e t m é n y

A Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Kft. tájékoztatja

a tisztelt Lakosságot, hogy
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT

szervez.
 

Zöldhulladék gyűjtés:
2011. április 9-10. 

Lomtalanítás:
2011. április 30-május 1. 

Amikor a természet kezd új erőre 
kapni, nekünk épp akkor lesz fogy-
tán az energiánk. A hosszú téli hó-
napok után szervezetünk vitamin-
raktárai kifogyóban vannak, egyre 
inkább kiütköznek rajtunk a tavaszi 
fáradtság jelei.

A tünetek megelőzéséhez vagy meg-
szüntetéséhez viszont nem elég, ha a 
vitaminpótlásról gondoskodunk, le-
galább olyan fontos, hogy mozogjunk, 
tartózkodjunk minél többet a szabad 
levegőn. Szerencsére szépen melegszik 
az idő, egyre többet lehet kint tartóz-
kodni a kertben. Itt a veteményezés 
ideje, hála a szorgos kezeknek, hétről-
hétre változik a kert. A napi 3-5 kilo-
méternyi séta, ezen a dimbes-dombos 
vidéken remek mozgásforma, és a 
gyönyörű látvány lelkileg is feltölti 
az embert. Tegyünk a zsebünkbe pár 
szem diót, mogyorót, mandulát útra-
valónak, ugyanis a legutóbbi kutatá-

sok szerint zsírösszetételük, magnézi-
umtartalmuk és magas (5-6 %) rost-
tartalmuk jóvoltából az olajos magvak 
jótékony hatásúak a szív- és érrendsz-
erre.  

Az alábbi zöldség- és gyümölcs-
fajták fogyasztásával néhány hét 
alatt feltölthetjük vitaminraktára-
inkat, erősíthetjük immunrend-
szerünket és megelőzhetjük a tava-
szi fáradtság kellemetlen tüneteit.  
Póréhagyma: Vértisztító ha-
tású, pozitív hatást gyakorol a 
légzőszervrendszerre és a májra. Ér-
tékes rostanyagán kívül tartalmaz 
még béta-karotint, C-vitamint, va-
sat, kalciumot és foszfort is. Fog-
yaszthatjuk nyersen, felvágottak 
mellé, salátának, de belőle készül a 
népszerű francia hagymaleves is.  
Fokhagyma: Az egészséges, lúgosító 
hatású növény jódban, kénben, fo-
szforban és kalciumban gazdag, de 
C-vitamint is bőven tartalmaz. Erős 

antibakteriális és immunerősítő ha-
tásának köszönhetően szinte bármily-
en téli betegségből képes kigyógyítani.

Grapefruit, kivi: nemcsak magas ás-
ványianyag-tartalmuk miatt haszno-
sak, de több C-vitamin van bennük, 
mint a citromban vagy a narancsban. 
Zsírbontó enzimjeik jó kiegészítői 
a tisztító- és fogyókúráknak is.  
Jégsaláta: Magas vastartalma miatt a 
vérszegénység megelőzésére is kiváló, 
levelei emellett egyéb nyomelemek-
ben és rostokban gazdagok, semleges 
íze miatt gyakorlatilag tetszőleges 
összeállítású saláta alapját képezheti.  
Savanyú káposzta: a citrusfélékhez 
hasonlóan igen magas a C-vitamin 
tartalma, gyakorlatilag az egyetlen 
olyan C-vitamin forrás, amely egész 
évben rendelkezésünkre áll.

Forrás:
www.sulinet.hu

és www.mindmegette.hu

Helyesbítés
A márciusi Lovasi Hírek farsangról szóló 
cikkében gépelési hiba történt. Hudanikné Erzsi, 
Hudanik Kitti, Hudanik Linda és Lamperth Lajos 
neve rosszul szerepelt. Elnézésüket kérem.

* * *

Tisztázás
A farsang jelmezversenyének 5. helyezettje 
Kovács Botond, aki az Öreghegyen lakik.

Hull Zita
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LOVASI EGÉSZSÉGNAPOK
ÁPRILIS 1-2.

Helyszín: Lovas, Faluház

Április 1. 14.00–18.00
Szűrővizsgálatok, tanácsadás,
előadások
Részletes programok:

Szűrővizsgálatok:
•	Látás- és hallás vizsgálat
•	Vércukorszint mérés
•	Koleszterinszint mérés
•	Vizeletvizsgálat
•	Vérnyomás mérés
•	Testzsír mérés
•	Emlő vizsgálat 
A szűrővizsgálaton résztvevők mérőlapon kapják kézhez 
vizsgálat eredményeiket, és egyéni tanácsadásban része-
sülnek.
A szűrővizsgálatokon való részvétel ingyenes!

Előadások:
16.00 óra: „A szűrővizsgálatok jelentősége” Dr. Bardóczi 
Miklós háziorvos, belgyógyász szakorvos előadása
16.30 óra: „Az önvizsgálat szerepe a mellrák korai felisme-
résében”  Hardi Lászlóné védőnő előadása
17.00 óra: „Mozgásszervi betegségek idős korban” Dr. Ha-
jas Andrea reumatológus szakorvos előadása: 

Április 2. 9.00–15.30
Egészséges életmód – előadások, gyakorlati bemutatók, 
egészségmegőrző termékek vására

Részletes programok:
9.00 – 15.00: Frissítő masszázs 
(Bejelentkezés: Simon Istvánné Ildikónál telefonon: 30/440-
2912, vagy a helyszínen) 
11.00 óra: „Stresszcsökkentés, keleti meditációs hagyomá-
nyok alkalmazása a nyugati orvoslásban” Fazekas Gábor 
természetgyógyász előadása gyakorlati bemutatóval. (A 
gyakorlati bemutatón részt venni kívánók polifoamot is 
hozzanak magukkal!)
12.00–14.00: Gyógymasszázs
(Bejelentkezés: Fazekas Gábornál telefonon: 20/394-0753, 
vagy a helyszínen)
13.00 óra: „Gyógyító és önfejlesztő módszerek” Kovács La-
jos természetgyógyász előadása saját élmény programmal. 
(A gyakorlati bemutatón részt venni kívánók polifoamot is 
hozzanak magukkal!)

14.30 óra: „Mozdulj az egészségedért” Perei Melinda 
gyógytornász előadása gyakorlati bemutatóval. (A gyakor-
lati bemutatón részt venni kívánók polifoamot is hozzanak 
magukkal!)

MANDULA ÜNNEP
LOVAS – ALSóöRS – FELSőöRS – CSOPAK

TELEPÜLÉSEKEN: ÁPRILIS 15-17.

Lovasi programok
április 16. Helyszín: Lovas, Faluház

Részletes programok:
10.00 óra: „A mandula egészségmegőrző hatásai” Dr. 
Jánosik Zsuzsa előadása
10.30 órától: Gyógynövény-bemutató, gyógynövények fel-
használása, egészséges ételek készítése, kóstolása. A gya-
korlati bemutatót vezeti: Dr. Jánosik Zsuzsa
15.00 óra: „A válság mint esély” Dr. Kopp Mária pszicho-
lógus, a Semmelweis Egyetem professzorának előadása (A 
Lovasi Esték programsorozat keretében)
17.30 óra: Gyógynövénytúra a Malom-völgyben Túraveze-
tő: Takács Ferenc gyógynövényszakértő

Programszervező: 
Bognár Mónika
Lovas Község Önkormányzat
E-mail: konyvtar@lovas.koznet.hu
Tel.: 87/575-083 
a Teleház és Könyvtár nyitvatartási idejében: hétfőtől-pén-
tekig: 15.45–18.45

NAGy GyULA GALÉRIA
Április 16. 11.00 óra
MANDULAÜNNEP - Oláh Kati és Boda Balázs festőmű-
vészek kiállítása
A kiállítást megnyitja: Kovács Endre fotóművész

LOVAS JöVőJÉÉRT EGyESÜLET

Április 23. 10.00–12.00 óráig: Húsvéti játszóház gyere-
keknek a Faluházban.
Délután – jó idő esetén – gyerekeknek tojáskeresés, fel-
nőtteknek közös főzés/szalonnasütés a Milleneumi Park-
ban. 

Lovas Község Önkormányzatának
áprilisi programjai


