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Az ülésen a közvilágí-
tás fejlesztés tervezésére 
beérkezett árajánlatok 
elbírálására, a játszótér 
megépítésére vonatkozó 
módosított ajánlat elfoga-
dására, valamint a főépí-
tész alkalmazásának jóvá-
hagyására került sor. 

Az önkormányzat a köz-
világítás tervezésére több 
árajánlatot tanulmányozott. 
A képviselők végül Németh 
Béla villamosmérnök 462 
ezer forintos beadványát 
fogadták el egyhangúlag, 
hiszen ő a többi ajánlathoz 
képest lényegesen kevesebb 
tervezési díjat számolt fel. 

Némi vita után, de pont 
került a játszótér építésének 
az ajánlatára. A Malom-
völgy utcai játszótér meg-

építésére a Royal-Kert Kft-t 
bízza meg a testület, azzal 
a feltétellel, hogy az áraján-
latban megjelölt öt darab já-
ték egységárát 265 Ft/euró 
árfolyammal számolja, - a 
beadványban 280 Ft/euro 
szerepelt - ezzel mintegy 

100 ezer forintot megtaka-
rítva. A játszótér megva-
lósításához szükséges 2.5 
millió forintot a költségve-
tési tartalék terhére bizto-
sítja az önkormányzat. 

Kemenes Dénes polgár-
mester tájékoztatta a képvi-

selő-testületet arról, hogy a 
települési főépítész ügyében 
újabb fejlemények történtek. 
Mint ismeretes a kistérségi 
főépítészi rendszer korábban 
nem jött létre, de néhány te-
lepülésnek (Balatonudvari, 
Balatonakali és Paloznak) a 
település-rendezési terv mó-
dosítása miatt szüksége van 
főépítész tevékenységére. 
Az Észak-balatoni Főépíté-
szi Társulásnak a székhe-
lye Paloznakon lenne, mely 
határozott időre, december 
31-ig jönne létre. A tagsági 
díj 400 ezer forintban érinti 
a lovasi önkormányzatot. A 
képviselők egyhangúlag el-
fogadták a negyvenhat pont-
ban foglalt megállapodási 
tervezetet. 

Szendi Péter

Rendkívüli testületi ülést tartottak

Rendkívüli esemény nélkül, rendben lezajlott az 
áprilisi országgyűlési választás - tudtuk meg Tóth 
Gáborné jegyző asszonytól. 

Lovason szerencsére nem kellett órákat sorban állnia 
az embereknek, az igazolással szavazók is gond nél-
kül leadták voksukat. A 372 névjegyzékbe vett szavazó 
közül 266 fő jelent meg, mely a szavazásra jogosultak 
71,5 százalékát jelenti.

Egyéni eredmények:
Érvényes szavazatok száma 261.

Bóka István FIDESZ 201 szavazat   77 %

Nagy Jenő MSZP  34 szavazat     13 %

Kepli Lajos Jobbik  26 szavazat     10 %

Listás eredmények:
Érvényes szavazatok száma 265.

FIDESZ-KDNP 177 szavazat    67 %

Jobbik  33 szavazat       12 %

MSZP  29 szavazat      11 %

Lehet Más a Politika 21 szavazat       8 %

MDF     5 szavazat        2 % 
A lovasi önkormányzat köszönetet szeretne mondani 

a Választási Bizottság valamennyi tagjának a választá-
sok során tanúsított munkájukért. 

Szendi Péter

Ismét választottunk
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Hirdessen a Lovas Hírekben

Hirdetési díjak
1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Családi nap
Szeretettel várunk mindenkit május 15-én a Millenniumi Parkba, 

ahol gyerekprogramokkal, vetélkedőkkel, ügyességi-sport verse-
nyekkel, kézműves foglalkozással és jó hangulattal várunk minden-
kit! Töltsünk el együtt egy szép napot a lovasi parkban! A részletes 
programot a postaládákban találják.

A tavalyi sikeren felbuzdulva idén is meghirdetjük a családi napi 
főzőversenyt. Várjuk egyesületek, baráti társaságok, családok jelent-
kezését május 9-ig. Bármit főzhetnek! Nevezés a könyvtárban sze-
mélyesen, vagy a 70-2910814-es telefonszámon.

A régi képek és tárgyak kiállítása a Mandula Ünnep elmaradása 
miatt a Családi napon kerül megnyitásra. Továbbra is várjuk régi tár-
gyakat a kiállításhoz!

Nagy Tünde

A rendezvényen a következő 
egészséges finomságokból  volt 
bemutató

Kölesvaj
1 csésze főtt köles, 3 ek. 

durumlisszttel összefőzve; 1/4 
csésze főtt sárgarépa; fél ka-
nál szerecsendió; 3 ek. olaj; íz-
lés szerint só. A hozzávalókat 
összeturmixoljuk.

Lencsepástétom
20 dkg lencsét 2-3 babérle-

véllel és vegeta ételízesítővel 
összefőzünk. Olajon összepá-
rolunk: 1 fej vöröshagymát, 4-5 
gerezd fokhagymát, pirospap-
rikát. 1 kis kanál borsikafűvel, 
ízlés szerint sóval ízesítjük, majd 
összeturmixoljuk.

Tönkölybúza kolbászkrém
Az előző nap beásztatott búzát 

megfőzzük, ledaráljuk húsdará-
lón, ízesítjük sóval, fokhagymá-
val, köménnyel, pirospaprikával. 
Kevés zsírral készre keverjük.

Élesztőpástétom
Egy nagy fej vöröshagymát 

lereszelünk és 3 ek. étolajon 
megpárolunk. Hozzáadunk 2 dl 
vizet, 10 dkg élesztőt, 1 ek. ap-
rított petrezselyemzöldet, 4 ek. 
zsemlemorzsát, 2 gerezd fok-
hagymát. Ízlés szerint vegetával, 
fehér borssal, pirosparikával, 
majonézzel ízesítjük. 4 percig 
forraljuk állandó keverés mellett. 
Levesszük a tűzről és előre felver 
2 egész tojást belekeverünk. Utá-
na felfőzzük. Hidegen, kenyérre 
kenve fogyasztjuk.

A Lovasi Esték rendezvénysorozat alatt a lovasi könyvtár a kö-
vetkező könyvekkel és dvd-kel bővült.

Molnár V. József: Az emberélet szentsége című könyv
„ Úgy vélem, a tikkadó lelkű mai embernek szüksége van eleink 

szokásrendszerére, bár a régi formákat másolni a mában csak részben 
lehet - módszert adhat a hagyomány, s gyökereket erősíthet, mivel a 
valóságos hit örök, isteni értéket őrző kerekségét mutatja meg.” (Mol-
nár V. József)

Molnár V. József: Kalendárium, Az esztendő körének szokás-
rendszere című könyv

…A tizenkét állatövi jegyhez tizenkét egymást kiegészítő tulajdon-
ság kötődött, földi életünk, élő környezetünk változásainak és átvál-
tozásainak köre, ritmusa. A változások és átváltozások időpontjaihoz 

már az ősidőkben kultikus cselekvések tartoztak; s fokozatosan ünnep-
pé nemesedtek… (Molnár V. József)

Jelenczki István: Égi Élő Igazság- A szent korona misztériuma 
és tana DVD

„ Tudunk-e tanulni a Nemzetet megtartó dicső múltunkból? Tudjuk-e 
megőrizve, megtartva, újraalkotni mindazt, amit a történelmi Magyar-
ország szerves történeti alkotmánya, hagyománya és kultúrája jelent 
számunkra? Ezekre a kérdésekre keres választ a film. Középpontba 
állítja a magyar Szent Koronánk igaz történetének, misztériumának a 
Szent Korona Tannak, és az arra épülő történelmi alkotmányon alapuló 
jogfolytonosságnak történeti áttekintését.” (Jelenczki István)

Szeretettel várunk mindenkit a könyvtárban!

NagyTünde

Őskori vörös festékbánya
állandó kiállítás

Helyszín: Faluház Pince

Nyitva tartás:

hétfő: 8.00-15.00,
kedd: 8.00-18.00

szerda: 8.00-18.00,
csütörtök: 8.00-18.00
péntek: 8.00-16.00,

szombat: 8.00-12.00,
vasárnap: zárva

Szeretettel várunk mindenkit!

Üvegezés
Hőszigetelt üveg készítése
és beépítése hagyományos 

nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium 

készítés
Helyszíni munka hétvégén is.

Tel: 06/30-237-44-56

Könyvajánló

Örökségünk hétvége
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Hamarosan itt a Karácsony. Nagyon 
izgalmas időszak ez számunkra, hiszen 
idén a mi házunk lesz a családi ünnep-
ségsorozat központi helyszíne. Tulajdon-
képpen már el is kezdtünk ünnepelni. A 
ház állandóan tele van Volfordokkal, csak 
az összetételük változik időről-időre. 
Minden nap új kalandok várnak ránk, és 
végül is, a maga nemében, minden ese-
mény a holnap kezdődő igazi Karácsony 
főpróbája. Minden este foglalt az összes 
szoba, még szerencse, hogy minden ven-
dég ugyanazon család tagja, így nem kell 
minden nap új ágyneműt húzni! 

Még mindig hó borítja a tájat, a hőmér-
séklet -5 és +3 fok között van nap közben. 
Múlt éjjel esett az eső, úgyhogy az egész 
környék hatalmas jégpályává változott. 
Valódi kihívásnak bizonyult ma reggel le-
menni kenyérért. A kis bolthoz vezető út 
elég meredek, és lefelé még csak lecsúsz-
tunk, visszajönni azonban már sokkal ne-
hezebb vállalkozás volt. Hármat léptünk 
előre, kettőt csúsztunk hátra. Az a néhány 
száz méter ma sokkal több lépésből állt, 
mint máskor.

Tegnap feldíszítettük a fát – fehér égő-
sort, szárított narancskarikákat, szalon-
cukrot, fa- és szalmadíszt használtunk. 
A házat is ünnepi díszbe öltöztettük fe-
nyőágakkal, arany- és ezüstszínű dióval 
és tobozzal, szárított narancskarikákkal. 
A karácsonyi koszorúk is itthon készül-
tek. A kanadai karácsonyokhoz képest 
itt minden egyszerűbb, szerényebb és ke-
vésbé kereskedelmi jellegű. Egészen más 
itt karácsonyozni, teljesen új élmény szá-
momra. Nagyon várom már a szentestét. 

Tegnap reggel lesétáltam Lovasról a 
tóhoz, a part mentén átmentem Alsóörs-
re, a kis kikötőig és stranding. Nem, nem 
fürödtem! Ezután felsétáltam az alsóörsi 
dombon a híres-neves templomig, amely-
ben negyedóránként harangoznak, és az-
tán onnan vissza Lovasra. Ez a nagy séta 
körülbelül hat kilométer, és valóban gyö-
nyörű. A vasárnap reggeli békés csend és 
a domboldalon húzódó két falu szépsége 
tipikusan európai hangulatot áraszt (ami 
nem csoda, hiszen Európában vagyunk!). 
Ősrégi és vadonatúj házak állnak teljes 
összhangban egymás mellett. A falusi-
ak már talpon vannak, jönnek-mennek, 
reggel kilencre benépesülnek az utcák és 
tele vannak a buszok. Mindez az itteni-
ek életében teljesen természetes; ami ne-
künk történelem, az nekik szinte közhely. 
Akár régi, akár új házak mellett sétál el az 
ember, mindenhol élet van, minden ajtó 
mögött egy otthon. A falvak beleolvad-
nak a környező domboldalba, és megható 
harmóniában élnek a természettel. Kana-
dának azon a részén ahol mi élünk, ez a 
harmónia sajnos nincs meg, ott minden 

túl modern. Ez a séta lélegzetelállító lát-
vánnyal ajándékozott meg, és újra feltöl-
tötte az akkumulátoromat. 

Délután öt órakor lementünk a falu fő-
terére, ahol a polgármester és munkatár-
sai kívántak boldog Karácsonyt minden-
kinek. A falubeli gyerekek betlehemeztek 
– valódi szamarak és tevék hiányában 
lovak hozták hátukon a három királyokat. 

Ilyen kicsi falutól hatalmas teljesítmény 
egy ilyen színvonalas előadás megszerve-
zése. De nem ez volt a legjobb, az még 
csak most jön! Finom pogácsával és for-

ralt borral kínáltak bennünket. Miközben 
a helyiekkel diskuráltunk, megkóstoltunk 
jó néhány pohár forralt bort és közben be-
gyűjtöttünk számos meghívást – karácso-
nyi szünetben és jövő nyáron számítanak 
a látogatásunkra. Más se hiányzik – még 
több buli! Egy szó mint száz, remekül 
mulattunk. 

Most lepihenek, hogy kialudjam a mai 
nap fáradalmait, és felkészüljek a holnap-
ra. 

Fordította: Volford Katalin

David Hull

2002. december 23. – Karácsony
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