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Róm 13,8 
Senkinek se tartozzatok 
semmivel, csak azzal, hogy 
egymást szeressétek; mert aki 
a másikat szereti, betöltötte a 
törvényt.

Ebben az évben a tartozás, 
az adósság sokak számára ré-
mítő fogalmak voltak és még 
ma is azok. Bizony sokat hal-
lottuk mindenfelől, hogy fele-
lőtlenül eladósodtak az embe-
rek. Néhány szépnek gondolt 
tervvért, új bútorért, egzoti-
kus nyaralásért, szebb autóért 
könnyelműen elzálogosították 
otthonaikat, életük munkáját. 
Elhitték a hangzatos reklámok 
és hitelbrókerek szavait, hogy 
játszi könnyedséggel visszafi-
zetik azt a kis pénzt, és köz-
ben hány álmukat megvalósít-
hatják.

Az álom aztán rémálommá 
lett, sőt nemcsak álommá, ha-
nem jött az ébredés, melyben 
családok veszítették el ottho-
naikat és lettek földönfutóvá, 
elveszítve azt is, amit addig a 
sajátjuknak mondhattak. Mivé 
lett a sok ígéret, a hangzatos 
csábítások? Szörnyű tragé-
diákká. Akik pedig még bír-
ják az újabb és újabb adósság 
szorításokat, azok fölött is ott 
lebeg Damoklész kardjaként a 
bizonytalanság. Meddig bír-
juk még?

Bizonyára nem volt ez más-
képp a Római Birodalom, szá-
munkra a ma embere számára 
talán elképzelhetetlen, hogy 
az akkori gazdasági és pénz-
ügyi viszonyok fejlettsége kö-
zött, hasonló módon eladósod-
tak emberek. Ez az akkori kor 
emberének is problémája volt. 
Akkor sajátos módon tudtak 
szabadulni az eladósodott 
emberek vesztett helyzetük-
ből nevezetesen, hogy eladták 
magukat rabszolgának, vagy 

enyhébb esetben adósrabszol-
gának, és amíg ki nem fizették 
az adósságukat, addig rabság-
ban maradtak.

Egy, a maihoz hasonló 
helyzetben szólalt meg Pál, 
a kétségbeesett és reményte-
lenségben levő, vagy éppen 
az eladósodás gondolatával 
játszadozó embernek: „Sen-
kinek se tartozzatok semmi-
vel, csak azzal, hogy egymást 
szeressétek”. Bizony nehéz ezt 
megérteni egy olyan világban, 
amikor a szeretet, ha szóba 
is kerül, akkor is leginkább 
pénzzel mérhető. A karácso-
nyi forgatagban, hogy valami 
módon önmagát megnyugtat-
va bizonyítsa az ember család-
ja felé nagyvonalúságát, önfel-
áldozását. Szeretetét? Erején 
felül újabb adósságokba viszi 
magát. Pedig a szeretet egé-
szen más. Nekünk keresztyén 
embereknek ezt meg kell lát-
nunk és hirdetnünk kell. Az 

idézett Bibliai rész azonban 
nem menti fel az embert. Nem 
azt tanítja, hogy semmivel 
ne tartozzunk, hanem azzal, 
hogy egymást szeressük. Az 
egymás szeretete pedig csak 
úgy tud megvalósulni, ha is-
merjük Azt, Aki SZERET 
minket, ha megtanultunk sze-
retni. Ez a szeretet, és nem 
az, ahogy mi szeretjük Istent, 
hanem az, hogy Ő szeretett 
minket, és elküldte a Fiát en-
gesztelő áldozatul bűneinkért. 
1Jn 4,10

Ezt a szeretetet kell, elvi-
gyük egymáshoz és most itt ne 
gondoljunk olyan nagy utakra, 
melyeken úgy kell vinni, hogy 
közben a lábunkat lejárjuk, 
bár vitathatatlan, hogy akad-
nak ilyenek is, akik ezt kapják 
feladatul. Ám sokkal inkább 
nézzünk körül szűkebb köre-
inkben. Fogjuk meg a kedves, 
a gyermek, a szülő kezét és 
kezdjük ezt a szeretet tartozást 

leróni először magunk körül. 
Erre tanít minket a betlehemi 
történet a megszületett Úr Jé-
zus története is, hiszen Benne 
az az ígéret öltött testet, Akit 
az Atya, mikor bár büntette az 
embert, akkor is az Ő szerete-
tével megígért. Jóllehet Ő nem 
tartozott semmivel sem, mégis 
magára vette az ember adós-
ságát azáltal, hogy egyszülött 
Fiát adta.

Van miből lerónunk az 
adósságunkat, hogy egymást 
szeressük. Nem hitelt adott 
nekünk Urunk, hanem örökre 
adta egyszülött Fiát és benne 
mindent nekünk. Vele együtt 
és általa betölthetjük azt a 
törvényt, melynek egy betűjét 
sem tudjuk megtartani ma-
gunktól. Így váljon számunk-
ra a szentesete a szeretet ünne-
pévé és az ünnep múltával se 
távozzon tőlünk! 

Rásky Miklós

Hitel helyett örök élet – az idei karácsony
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Már megtapasztaltuk, hogy mit jelent a téli időjárás. A 
szépségek mellett nem szabad megfeledkeznünk a veszélyekről 
sem!

Mind gyalogosan, mind gépjárművel közlekedve számítanunk 
kell a megváltozott látás és útviszonyokra. Gépkocsival 
történő hosszabb utazás előtt, pedig készüljünk fel arra, hogy 
elakadhatunk. 

A zord téli időjárási körülmények között a biztonságos 
közlekedés feltételei a jó állapotú téli gumik, az útra bőven 
elegendő mennyiségű üzemanyag, felkészülés az elakadásra, 
váratlan hóesésre takaróval, meleg itallal, ruhával, esetleg 
élelemmel, és nagyon hasznos tud lenni a lapát és a nem mindenütt 
kötelező hólánc. Felhívom a figyelmet az út és látási viszonyoknak 
megfelelő sebesség megválasztására és a gépjárművek műszaki 
állapotára is. 

A télre való felkészülés otthonainkban is fontos. Az idősek 
és gyermekek biztonságos ellátását jelentő tartalékok képzése 
mellett ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a gázzal 
működő – eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a 
tragédiát elkerülhessük. Legyen elegendő tüzelő anyag a háznál, 
ne alkohollal tartsuk melegen magunkat, mert az bágyadtsághoz, 
csökkenő fizikai teljesítő képességhez, így könnyen kihűléshez 
vezethet.

Beszélnünk kell az ünnepekhez kötődő balesetveszélyes 
helyzetekről is. 

•	Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg a minden 
évben előforduló karácsonyfa tüzekről. Ne hagyjuk égve a 
gyertyákat hosszan, és különösen, ha elmegyünk otthonról 
vagy, ha már kicsit száraz a fa. 

•	A Szilveszterrel kapcsolatban, pedig az utóbbi időben nagy 
népszerűségnek örvendő petárdázásról kell szólnunk. 
PETÁRDÁZNI TILOS! A lakosság által is elérhető, kis 
tűzijátékokkal kapcsolatos szabályozásról és használatról 
elhangzó információkat, tájékoztatásokat vegyük komolyan, 
mert a saját testi épségünkért, a mások, akár gyermekeink 
sérülésével járó balesetekért csak magunkat okolhatjuk.

•	Az ünnepek, a szabadság alatt lazítunk, kikapcsolódunk, 
rokonokat, barátokat látogatunk, és persze alkoholt 
fogyasztunk. Magyarországon alkohol fogyasztása után 
a törvény tiltja a gépjárművezetést. Szervezzük úgy az 
autózást, hogy legyen valaki, aki nem fogyaszt alkoholt, és 
tud és jogosult is vezetni!

Az ünnepek kapcsán sajnos szólnom kell olyan dolgokról is, 
amelyek nem férnek össze a szeretet fogalmával. Az év végén több 

időt töltenek együtt a családtagok, a meglévő és felgyülemlett 
feszültségek is gyakrabban robbanhatnak. Ezekben a családi 
konfliktusokban mindig a gyerekek szenvedik el a legnagyobb 
sérelmeket. Még, ha nem is részesei fizikai erőszaknak, a lelki 
bántalmazás, a szomorú hangulatú ünnep hatása alól nem tudják 
kivonni magukat. A gyerekek védtelenek és kiszolgáltatottak!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya nevében 
kívánok Mindnyájuknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog 
újesztendőt!

Stanka Mária
r. őrgy.
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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

A LOVASI TELEHÁZ
NYITVA TARTÁSA ÉV VÉGÉIG:

Hétfő-csütörtök: 14.00-18.00 óráig
Péntek: 12.00-16.00 óráig

Szombat-vasárnap: szünnep

Itt a tél, jönnek az ünnepek

MEGHÍVÓ
Óév búcsúztató szilveszteri bálra

2010. december 31-én pénteken, 19.00 órától „batyus-bált” 
rendez a Lovas Egyesület, amire minden kedves érdeklődőt 
szeretettel meghívunk!

Helyszín: A lovasi önkormányzat nagyterme.
Részt vételi díj: 1500 Ft/fő.

„Ha jól akar szórakozni, hozzon magával jó hangulatot, finom 
étkeket és italokat, élő tánczenéről mi gondoskodunk. Éjfél után 
tűzijáték, ólomöntés és értékes tárgynyeremények sorsolása.” 
Asztalfoglalás, további információk és a részt vételi díj 
befizetése Szabóné Terikénél, akit telefonon a 06/20-400 14 96 
vagy a 06/87-447 343 számokon is el lehet érni.
Kérjük, időben rendeljen belépőjegyet, mert a rendezvényre 
spontán érkezőknek nem tudunk helyet biztosítani! 

Mottó: „Válság ide vagy oda
mulassunk végre,

nem kell a sok duma!”
J.v.P.
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A legutóbbi testületi ülésen elfo-
gadták a jövő évi költségvetési kon-
cepciót és felülvizsgálták az adóren-
deleteket. Döntés született a csator-
na- és hulladékdíjakról is. 

Legelőször a társulási főépítész be-
számolóját hallgatta meg a képviselő-
testület. Elmondása szerint nyáron jó 
munkát végeztek az építész hallgatók. 
Egyeztetett a rendezési terv készítő-
jével, és megállapodtak, hogy a ren-
dezési terv mellékleteként szerepel a 
diákok által végzett munka. Beszá-
molójában kifejtette, hogy az engedély 
nélkül építkezők komoly büntetésre 
számíthatnak, gyakran tart majd ellen-
őrzést a faluban. 

Elfogadásra került a 2011. évi költ-
ségvetési koncepció. Az elmúlt évhez 
képest növekedés a települési önkor-
mányzatok üzemeltetési, igazgatási 
sport- és kulturális jogcímnél vár-
ható. Éves szinten egy millió forint-
tal növekszik az állami normatíva. 
A 2009-es évhez képest több mint 2 
millió forinttal csökkent idén az ál-
lami támogatás, így a mostani 1 mil-
lió forintos növekedéssel sem éri el a 
tavalyi normatívát. Jövőre 8,5 millió 
forinttal támogatja az állam a lovasi 
önkormányzatot. Továbbra is 1 forint 
támogatást kap a falu az idegenforgal-
mi adó minden egyes forintja után. Az 
előző évekhez hasonlóan a többcélú 
kistérségi társulás mozgókönyvtári 
normatíva jogcímen 600 ezer forint 
támogatást biztosít a könyvtár fejlesz-
tésére és fenntartására. Nem változik a 
15 általános iskolás és 19 óvodás utáni 
támogatás, melyet az alsóörsi önkor-
mányzatnak biztosít a község. 

Anyagi és pályázati lehetőségek 
függvényében a következő fejlesztési 
feladatok jöhetnek számításba jövőre:

- Homokbánya vételárának harma-
dik, egyben utolsó részlet kifizeté-
se

- A településrendezési terv befeje-
zésének tervezési díja

- Csapadékvíz elvezető tervezés a 
település egész területén

- Faluközpont rekonstrukció, két 
darab buszváró felújítása, busz-
öböl kialakítása, zöldterület ren-
dezés

- Faluház állagmegóvása
- Villanyhálózat bővítés további 

ütemeinek megvalósítása
- Faluház udvarban telephely rend-

betétele
- Csárda utca aszfaltozása
Lovas állandó lakosainak a száma 

449 fő, mely 2005-höz (387 fő) ké-
pest fokozatosan növekszik. Lakosság 
arányosan közel 11.5 millió forintot 
biztosít a körjegyzőségre. Mivel a két 
faluban 1000 fő alatt laknak összesen, 
így az állami normatíva 253.530 forint 
havonta körjegyzőségenként, ameny-
nyiben 1000 fő felett lenne a lakosok 
száma, akkor 426.530 forint támoga-
tást kapna havonta a körjegyzőség. Így 
éves szinten több mint 5 millió forint 
plusz bevétellel lehetne számolni. Egy 
új település bevonásával mindez elér-
hető lenne. Költségkímélés szempont-
jából felmerült, hogy a hivatalsegédet 
és a Teleház vezetőt 6 órában alkal-
mazná az önkormányzat, így több 
mint 700 ezer forintot takarítana meg 
éves szinten. 

Jelentősen emelkedik jövő évben a 
hulladékszállítás díja, melyet nem az 
önkormányzat állapít meg, nekik csu-
pán tudomásul kell venniük. Ugyanez 
mondható el a csatornadíjról is, ahol 
szintén nincsen kellő szavazati joga a 
képviselő-testületnek. Ha fogalmaz-
hatunk így, az önkormányzatok kész 
tények elé vannak állítva a díjak meg-
állapításában. 

Felülvizsgálták a helyi adórendele-
teket. Az iparűzési adó nem változott, 
viszont az idegenforgalmi adó 220 
forintról 320 forintra emelkedett ven-
dégéjszakánként. Az építményadónál 
nem történt változás a lakás és nem 
lakás célú épületek után, itt továbbra is 
600 forintot kell fizetni négyzetméte-
renként. Emelkedett viszont az üdülő 
jellegű építményadó, mégpedig 750 
forintról, 900 forintra. 

Nagy volt a szórás a csapadékvíz 
tervezési ajánlatok között. A testület 
végül a legkedvezőbb ajánlatot fogadta 
el, mely szerint a tanulmányterv elké-
szítése 100 ezer forint+ÁFA-ba kerül. 
Hull Zita alpolgármester lemondott 
tiszteletdíjáról. 

Szendi Péter

Jóváhagyták a jövő évi
költségvetési koncepciót

Ady Endre:

Karácsony 
(részlet)

„Harang csendül,  
Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  
Magába száll minden lélek. 

Minden ember  
Szeretettel  
Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumban  
A Messiás  
Boldogságot szokott hozni.” 

A karácsony éj varázslatát valószínűleg 
mindnyájan ismerjük. Bár napjainkra az 
ajándékozás rendkívül fontos momentuma 
lett az ünnepnek, mégis a karácsony éj misz-
tikuma, csodája nem múlt el. Ez az ünnep, 
melynek valódi tartalma a legelevenebben él 
ma is. Karácsony este minden elcsendesedik, 
a közlekedés leáll, és ha olyan szerencsénk 
van, hogy hó is esett, a csend még teljesebb. 
Míg advent a reményteli várakozás ideje, a 
Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett 
csoda, a Megváltó születésének napja.
Ezen gondolatok után az önkormányzat, a 
körjegyzőség dolgozói és képviselő-testület 
nevében minden lovasi lakosnak, kicsinek és 
nagynak

áldott, békés
karácsonyi ünnepeket

és egészségben, békességben
gazdag, boldog új esztendőt

kívánunk.

Ferenczy Gáborné
polgármester

A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KÖRJEGYZŐSÉG DOLGOZÓI 

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG 

ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK LOVAS 
ÁLLANDÓ LAKOSAINAK ÉS 

NYARALÓTULAJDONOSAINAK! 
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Istentiszteletek időpontjai
Gyermek kézműves hittanórák óvodásoknak és alsó tagozatos 
iskolásoknak (karácsonyi műsor próbával) szombatonként 10 
órakor a parókián (Templom utca 14.)

Gyermekek karácsonya: December 24-én 16 órakor Alsóörsön 
a templomban

Karácsony első napi, úrvacsorás istentisztelet: Lovason 9,30 
órakor, Alsóörsön 11 órakor. Mindkét helyen a templomban

Karácsony második napi istentisztelet: Lovason 9,30 órakor, 
Alsóörsön 11 órakor – szolgálattevő: a Pápai Református 
Teológiai ünnepi követe

Óesztendei hálaadó istentisztelet: December 31-én, Lovason 17 
órakor, Alsóörsön 18 órakor

Újesztendei könyörgés: 2011. január 1-én, Lovason 9,30 órakor, 
Alsóörsön 11 órakor.

Minden kedves Olvasónknak, Testvérünknek, településünk 
minden Polgárának Istentől megáldott békés karácsony szentelést 
és kegyelemben gazdag újesztendőt kívánunk!

ÁDVENTI ÉS KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK,
SZENTMISÉK RENDJE

PLÉBÁNIÁNK TERÜLETÉN

December 24-én Paloznakon, 15.30 órakor, a szabadtéri 
betlehemnél - BETLEHEMI PÁSZTORJÁTÉK.
Lovason 18.00 órakor vigíliai szentmise.  A szentmisét követően, 
a Jézuska elhelyezése a szabadtéri betlehemi istállóban. 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
December 25-én, Karácsony ünnepén: Lovason 16.00-kor, 
szentmise: Szent Család vasárnapjának előesti szentmiséjén, 
Családok megáldásával!
December 26-án Szent Család ünnepe Paloznakon 1 7 . 0 0 
órakor Szent Család vasárnapon, Családok megáldásával!
SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A CSALÁDOKAT!
December 31-én Lovason 16.00 órakor szentmise. 
Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek örömteli, 
a Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegyelemteljes 
karácsonyi ünnepeket és egészségben bővelkedő, boldog 
újesztendőt kívánunk lelkipásztori szeretettel.

 Dr. Szathmáry László vitéz Ajtós József László
 állandó diakónus kerületi esperes, plébános

Március 13-án Régi pénzek cimmel 
kiállitás nyilt Vörös János és Hercz 
Máté lovasi lakosok gyújteményéből. 
Kiállitásra került még oldtimer mo-
tor, a közönség, főleg a gyerekek nagy 
örömére, használati tárgyak, szerszá-
mok.  Ezt a programot a Lovas Jövő-
jéért Egyesület és a Nagy Gyula Művé-
szeti Alapítvány közös szervezésében 
valósitottuk meg, és ezzel egy nagyon 
ígéretes és szorosabb együttműködés 
vette kezdetét a település civil szer-
vezeteivel. A Nagy Gyula Művészeti 
Alapitvány támogató tagja az egye-
sületnek, és a működtetésében lévő 
Lovasi Nagy Gyula Galéria vezető-
je az egyesület egyik alapitó tagja. A 
kiállitást megnyitotta az Egyesület ré-
széről Vellai József, és a vendéglátást is 
ők biztositották.

Április 14-én Láng Tibor MAFOSZ 
életmű dijas, aranydiplomás fotóművész 
Fényfestés című kiállitását Dr. Abonyi 
János fotós, egyetemi dékánhelyettes 
nyitotta meg.

Április 23-án a Balatonriviera Turisz-
tikai Egyesület által a környező öt tele-
pülést összefogó Mandulaünnep elma-
radása miatt K.Pintér Tamás épitész gra-

fikáiból nyíló kiállitás sajnos nem került 
megrendezésre.

Idén is kiírásra került a gyermekrajz 
pályázat, de sajnos nagyon kevés volt az 
érdeklődő.

Május 4-én pénteken Fritz Béla fotó-
művész és Fritz Mónika iparművész ki-
állítása volt, megnyitotta Gopcsa Katalin 
művészettörténész

Június 18-án Károly Éva festőművész 
kiállítása, Újlaky Károly színművész elő-
adóestje, és festményeinek bemutatása.

Július 9-10-11 Lovasi napok prog-
ramok tematikája a Lovagkor volt. Jú-
lius 9-én Káldori Gábor festőművész 
Lát-lelet című kiállitását Gyárfás Endre 
József Attila díjas író nyitotta meg. Kí-
sérő hangverseny: Ezredéves dallamok 
Kiss Ágnes előadásában, zongorán kí-
sért Győrfi Judit. Július 10-én irodalmi 
délután volt a Galéria kertjében, Hanny 
Szabó Anikó műveiből.

Augusztus 19-én Luzsicza Árpád fes-
tőművész, a Veszprémi Művész Céh tag-
jának és Lőrincz Zsuzsa prágai szobrász-
művész kiállítása. Megnyitotta Gopcsa 
Katalin művészettörténész, hárfán ze-
nélt Luzsicza Fanni.

Szeptember 25-én Pattantyús Gergő 

üvegművész Űr-tartalom c. kiállítását 
Dohnál Szonja múzeológus nyitotta 
meg, utána a művésszel Gopcsa Katalin 
beszélgetett.

Október 29-én a hagyományos Gyer-
tyaláng műsor keretében Villányi Edit 
költői estje volt, közreműködött Decsiné 
Kiss Márta.

December 23-án az Óév Búcsúztatón 
még nyitva lesz Pattantyús Gergő kiál-
lítása, és műveiből vásár. A programok 
iránt egyre nagyobb az érdeklődés, és 
egyre több a résztvevő, ami az Alapít-
vány tevékenységének egyik nagyon 
kedvező visszhangja.

A 2010-es évben működésünket a 
következőkből finansziroztuk: Lovas 
község Önkormányzatának támogatá-
sa, NCA működési pályázatán elnyert 
támogatás és a 2009. évi 1% összege, va-
lamint az alapító és pár magánszemély 
adománya.

Nagy Mária
Nagy Gyula Művészeti Alapítvány

Adószám: 19380575-1-19
Számlaszám:
MKB 10300002-10286732-49020019

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány 2010 éves programjairól
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2010. december 23. (csütörtök) 16 óra 
Nagy Gyula Galéria
Pattantyús Gergő üvegművész kiállítása és vásár
Helyszín: Lovasi Nagy Gyula Galéria, Fő u. 12.

December 23. (csütörtök) 17 óra
Lovasi Betlehemes lovasi fiatalokkal
Helyszín: Lovas, Templomtér

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. (hétfő) 14 óra
SAROK BOROZÓ 20 FŐ
Előzetes bejelentkezés alapján!
15 óra néptánc bemutató lovasi gyerekekkel
Tócsi, vadpörkölt
Információ: Lovas, Csárda u. 1. 
Bejelentkezés: 70/379-3703

December 27-31. 14 óra
Minden nap nyitva!
CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE
Paraszttál (előzetes megbeszélés alapján), zsíros kenyér, 
borkóstoló, borbemutató
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra,
Nyitva tartás: december 27-31. Tel: 30/987-4414

December 28. (kedd) 15 óra 30 fő
        19 óra 30 fő

PAP HUBA PINCÉSZET
Előzetes bejelentkezés alapján!
Meleg étel kínálása
Harmonikás mulatság Nádasi Elemérrel!
Belépő: 1500 Ft
A Pincészet a bevételt ajánlja fel, Nádasi Elemér tiszteletdíjáról 
mond le a lovasi gyerekek javára!
Bejelentkezés: Lovas, Kishegyi u. 5. 
Tel: 87/447-114 vagy 20/936-6550

December 29. (szerda)  16 óra
TÓTH JÁNOS BOROS PINCE 15 fő
Előzetes bejelentkezés alapján!
Hurka, kolbász, pogácsa, borkóstoló
Információ: Lovas Öreghegy (Lovas-Paloznak közötti 
buszmegállónál, fenyőfa melletti utca) 
Tel: 20/3420-318

December 30. (csütörtök) 14 óra
december 27-31. Minden nap nyitva!
CSISZÁR CSALÁD PINCÉSZETE
16 órakor „Irodalmi gyöngyszemek a borról”
Előadja: Kolti Helga színművész
Borkóstoló, borbemutató
Paraszttál (előzetes megbeszélés alapján), zsíros kenyér
Információ: Lovasról Paloznak felé a TSZ Major után balra, 
30/987-4414

2011. január 2. (vasárnap) 14 óra
Forraltbor-főző verseny népi kikiáltóval
Helyszín: Lovas, Templomtér 
Jelentkezés, információ:Vajda Kálmán 20/9557-209
Újévköszöntő várhatóan 16 órától 
Utána: újborkóstolás
Helyszín, Lovas, Faluház

Hasznos információk:

Lovas kocsikázás a pincékhez!
Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás.
Információ, előzetes bejelentkezés: Kis Áron: 20/777-4121

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
Alsóörs-Csopak-Felsőörs-Lovas-Paloznak szállás, vendéglátás, 
borozó ajánlatok
Információ: Keresztes Éva 70/371-8501 
E-mail: info@balatonriviera.hu
www.balatonriviera.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!

Lovas Község Önkormányzata

Óév Búcsúztató Napok Lovason
2010. december 23 – 2011. január 2-ig

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 új év kezdetéhez

PROGRAMOK
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December 4-én a faluház nagyterme zsúfoltságig megtelt 
tizennégy év alatti gyerekekkel, akiket szüleik és nagyszüleik 
is elkísértek. Aki akart lovaskocsin érkezhetett, mert Kiss Áron 
felajánlotta, hogy háztól az ünnepségre szállítja a nebulókat. 
Köszönjük a gyerekek nevében ezt a szép gesztust. Tizenegy 
órakor műsorral és mikuláscsomaggal ajándékozta meg az 
önkormányzat a gyerekeket. A Mikulás bácsi -aki a csomagot 
szétosztotta- szép új ruhát kapott ajándékba Úrvölgyiné Szabó 
Annamáriától. Köszönettel tartozunk érte. 

De nem csak a kicsik ünnepeltek és várták a Mikulást, hanem a 
szépkorú hölgyek és urak is. Délután négy órakor az önkormányzat 
ünnepséget szervezett az idősebb korosztálynak is. A nagyon 
szépen feldíszített terem megtelt vendégekkel. Ferenczy Gáborné 
polgármester asszony köszöntő beszéde után színvonalas műsor 
kezdődött. Paloznak énekkara, Szabó Lajos művészeti vezetővel 
rendkívül élvezetes adventi koncertet adott. Majd ezt követően 
svédasztalos vacsorával és kis ajándékcsomaggal kedveskedett 
az önkormányzat a résztvevőknek. A polgármester, valamint 
a jegyző asszony és a képviselő testület tagjai jó hangulatú 
beszélgetést folytattak a szépkorúakkal. Megtisztelő volt, hogy 
ilyen nagy létszámmal megjelentek és elfogadták a meghívást. 

Várva várt Mikulás

Orvosi tanácsok
Nem először írok az új-

ságba, most tél és a vele 
kapcsolatos leggyakoribb 
problémák miatt jelentke-
zem.

Az időjárás ilyenkor már 
eléggé szeszélyes. Gyakori 
ilyenkor a meghűlés, de jól 
terjednek a különböző víru-
sok is. Egy felső légúti hu-
rutos megbetegedés esetén 
nehéz elkülöníteni, hogy mi 
okozta, de kezelésük azo-
nos. Láz esetén lázcsillapí-
tás, folyadékpótlás, fekvés 
a helyes eljárás. Lázcsilla-
pítás lehet fizikai, vagyis 
hűtés, ez a legegyszerűbb, 
mellékhatásmentes és haté-
kony is. A lázas beteget bele 
kell ültetni egy kád langyos 
vízbe, majd a vizet hagyni 
kell lassan lehűlni, 15-20 
perc alatt a láz is enyhül. 
Kád helyett alkalmazható 
zuhany is.

El kell mondanom a láz-
ról, hogy egyáltalán nem 
aggasztó tünet, sőt tulajdon-
képpen a jó reakciókészség, 
a jól működő immunrend-

szer jele, hiszen a szervezet 
védekező rendszere ezen a 
hőfokon működik a legjob-
ban. Harmincnyolc fok kö-
rül tartott testhőmérséklet 
2-3 napon át szinte szük-
séges is a gyógyuláshoz. 
Ennyi idő után az esetek 
legnagyobb részében magá-
tól megszűnik, és betegünk 
jobban érzi magát.

Ha több napig magas a 
láz, az már szövődményt 
jelez, okvetlenül forduljon 
orvoshoz. A lázcsillapítás 
másik módja a gyógyszeres 
beavatkozás. Erre számta-
lan készítmény áll rendel-
kezésre. A legtöbb vény 
nélkül kapható, de kérem 
figyelmesen olvassák el a 
mellékelt útmutatót, nehogy 
túladagolják a gyógyszere-
ket! Többször találkozom 
azzal a jelenséggel, hogy 
valaki elkezd belázasodni, 
bevesz egy tablettát, majd 
elmondja, hogy ezután még 
magasabb lett a láza. Ez 
érthető, mert a láz felmenő 
ágában vette be a gyógy-

szert, és az még fel sem szí-
vódott, nem is hatott még, 
mire újra mérte a lázát, 
hát persze, hogy magasabb 
lett. Türelmesnek kell lenni 
ilyenkor, minden betegség 
egy folyamat, az eltelt idő-
nek fontos szerepe van.

Jó tudni azt is, hogy a láz-
nak egy napi ritmusa van. 
Délelőtt 11 körül, illetve este 
5 és 7 óra körül a legmaga-
sabb, erre kell felkészülni. 
A leírtakhoz hasonló, de 
sokkal viharosabb tünetek-
kel jár az influenza. Ez is 
egy vírusos, felső légúti hu-
rut, csak súlyosabb tünetek-
kel jelentkezik, társul hozzá 
az általános rossz közérzet, 
az ízületi, izomfájdalmak, 
hirtelen felszökő igen ma-
gas láz. Az eljárás viszont 
ugyanaz: folyadékpótlás, 
fekvés, lázcsillapítás. Az 
első jelentkező tünetek ese-
tén nem indokolt antibioti-
kum adása, ez csak esetle-
ges szövődmények fellépé-
se esetén lehet szükséges. 
Az egyéb tüneteket, mint 

torokfájás, jól befolyásol-
hatjuk Strepsils Mebucaine 
vagy Tantum Verde szopo-
gatós tablettákkal, a köhö-
gést Robitussinnal, vagy 
lándzsás útifű sziruppal. 
Szövődménymentes eset-
ben is 5-6 nap szükséges 
a teljes felépüléshez. A láz 
néha nem azonnal szűnik 
meg, hanem pár napig még 
hőemelkedés lehetséges. 
Ilyenkor már nem szüksé-
ges a lázcsillapítás.

Aki megkapta az influen-
za elleni védőoltást, az sem 
lehet teljesen nyugodt, hi-
szen számtalan egyéb vírus 
is okozhat teljesen hasonló 
tünetekkel járó megbetege-
dést, bár kétségtelen, hogy 
ezeknek sokkal enyhébb 
a lefolyásuk, és nincsenek 
olyan súlyos szövődménye-
ik sem!

Köszönöm figyelmüket, 
és mindnyájuknak Kelle-
mes Ünnepeket kívánok!

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos
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Ennek a görög szónak az ér-
telmezését lexikonból vettem 
ki, amit okos emberek műve-
iből, képzett tudósok állítottak 
össze. Etika: erkölcstan, er-
kölcsbölcselet, a filozófiának 
az az ága, amely az emberi 
cselekvések értelmezésével 
foglalkozik.

Cselekvéseinket tehát ma-
gunkból kiindulva kell szabá-
lyoznunk úgy, hogy az össz-
hangban legyen az emberi 
közösség írott vagy íratlan 
törvényeivel, ezért több eset-
ben szemben állhat egyéni 
érdekeinkkel, és hogy ennek 
eleget tudjunk tenni, önfegye-
lemre van szükségünk.

Az első állat amit az ősem-
ber domesztikált a kutya volt, 
ezt mindnyájan tanultuk. A 
kutya először a vadászatban és 
a gazda őrzésében vált hasz-
nossá. Ragaszkodásával, hű-
ségével és munkájával hálálta 

meg, hogy törődtek vele, ami 
valahogy így van ez napjaink-
ban is. Törvények szabályoz-
zák tartásának milyenjét, a 
kötelező oltások és alkalmazá-
suk rendjét. Itt arra gondolok, 
hogy harci kutyák kiképzése, 
tartása különleges engedé-
lyekhez is kötve van. Minden-
re van paragrafus, csak egyre 
nincs, a kutyaugatásra. 

A következő hírt egy új-
ságból ollóztam: „Egy hír-
portálon olvasható; hogyan 
mérgezzünk kutyákat?” Tör-
vény szerint bűncselekmény 
elkövetésére újságtermék nem 
biztathat! Az internet termé-
szetesen ide tartozik. Milyen 
körülmények között jelenhe-
tett meg és milyen elmebajos 
szövege ez a szenny, nem tu-
dom, nem kutatom.

Amiről viszont beszélni 
kell, hogy egyre gyakrabban 
hallani, az állattartást közsé-

günkben szigorítani kellene. 
A lehetőséget a termelésre, 
állattartásra, egyesek a lehető 
legminimálisabbra korlátoz-
nák. Hogy miért? Mert zavar-
ja a nyugalmukat, a csendet, 
romlik a levegő minősége, 
piszkítanak. Sokakat idege-
sít a disznó röfögése, a tyúk 
kotkodácsolása, a kakas ku-
korékolása, a liba gágogása, 
a lónyerítés vagy a kutyauga-
tása. Vidéken, egy gyönyörű 
kis községben lakunk, ahol 
megvannak a kialakult szoká-
sok! Itt termelni kell és háziál-
latokat tartani, ahol csak lehet. 
Megértem, hogy egy városból 
ide települtet zavarja az állat-
tartással járó – az ő számára – 
kellemetlenségek. Mindenkit 
zavar valami, de akármilyen 
törvények születhetnek, min-
dig lesznek elégedetlenek, rá-
adásul mi, többiek egyre job-
ban távolodunk egymástól! 

Az állattartók és azok ellen-
zőinek, azaz mindnyájunknak 
ajánlom figyelmébe, hogy az 
alkalmazkodás és az egymás 
mellett élés etikájának betar-
tása lehet csak itt a megoldás. 

Arany János „A fülemile” 
versének utolsó gondolata ;

 „…Milyen szép dolog, hogy 
már ma

Nem történik, ilyen lárma,
Össze a szomszéd sose zör-

dül…”
Varázslatosan szép falunk-

ban, -a fentiek figyelembe véte-
lével- talán nem zördülnek majd 
össze a szomszédok lónyerítés, 
kutyaugatás vagy kakaskuko-
rékolás miatt. Az illetékesek 
pedig nem hoznak olyan szank-
ciókat, amik gyökeresen meg-
változtatnák községünk jellegét 
és nem utolsó sorban az itt gaz-
dálkodók termelési, gyarapodá-
si lehetőségeit.  

J.v.P.

 Etika a mindennapokban, kutyaugatással

December 11-én, szombaton, a Lovas Jövőjéért 
Egyesület bio vásárral egybekötött karácsonyi 
vásárt tartott a Faluház udvarán és nagytermében. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
pénteken délután és szombaton délelőtt segítettek 
az előkészületekben, a vásár ideje alatt, a vasárnapi 
takarításban és a hétfői sátorbontásban (Abonyi Gábor, 
Ács Károly, Baloghné Torma Vera, Dienes Károly, Hull 
David, Lamperth Lajos, László Dénes, Madarász Lajos, 
Péjó Erzsi néni, Sárdi Benőné, Sárdi Máté, Surányiné 
Kati, Szabó Edit, Tóth Enikő és Eszter, Tóth Kálmánné 

Marika néni, Tóth Tibor, Tőzsérné Irénke, Tőzsér Katalin). 
Köszönet mindenkinek, aki ajándékokat ajánlott fel a 
jótékonysági vásárra. Sokrétű volt a választék és szemet 
gyönyörködtető a sok saját készítésű, ötletes és hasznos 
ajándék. Nagy örömünkre idén valamivel magasabb volt 
a bevételünk, mint tavaly.
Idén vásári árusokat is meghívtunk, hogy bővítsük 
a kínálatot; volt fazekas, féldrágakő ékszeres, 
festő, bio olaj árus, kerámia festő, kürtőskalácsos, 
lekváros. Sajnos néhány bio árus, akiket szintén 
meghívtunk, mégsem tudott eljönni (kecskesajtos, 
mangalica termékes), így a vásárnak ez a része nem 
volt olyan sikeres mint reméltük. Vásárlóból is többre 
számítottunk; ebben talán közrejátszott az is, hogy 
most van a disznóvágások ideje és sokan ezzel voltak 
elfoglalva. 
Köszönet mindenkinek a segítségért és a részvételért. 
Kérem Önöket, osszák meg velem véleményüket, 
javaslataikat, hogy hogyan tehetnénk egy ilyen 
rendezvényt még sikeresebbé.

Hull Zita

Biovásár
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