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Elfogadták a 2010. évi fej-
lesztési koncepciót és jóvá-
hagyták az első háromne-
gyed éves költségvetés szám-
adatait a legutóbbi testületi 
ülésen. 

Döntés született, hogy kül-
területi út építésére pályázatot 
nyújt be az önkormányzat. 
Ádám László vállalná a pro-
jekt lebonyolítását, Demény 
Zoltán pedig a tervezést. A 
földmérők felmérték a Csár-
da utcát, ezek alapján készítik 
el a vázrajzot. Az Öreghegyi 
Intéző Bizottság 1.1 millió 
forintot biztosít, amennyiben 
megtörténik az út leaszfalto-
zása. Bár döntés még nem szü-
letett, de a testület foglalkozik 
a KEOP energetikai pályázat-
tal is, amelyben 95 százalékos 
támogatást biztosítanának az 
illetékes szervek. Ebből finan-
szírozhatóvá válna a faluház 
fűtésrendszerének korszerűsí-
tése, nyílászárók és a tetőszer-
kezet cseréje. 

A hulladékszállítási díj 
rendeletét még nem fogadta 
el az önkormányzat, ugyan-
akkor jóváhagyták a kör-
jegyzőség és az önkormány-
zat első háromnegyed éves 
tájékoztatását. Az önkor-
mányzat az első háromne-
gyed évben 39.5 millió forint 
kiadást és 57.9 millió forint 
bevételt teljesített. Mindez a 
körjegyzőség számadataiban 
az első háromnegyed évben 
20.9 millió forint kiadást és 

22.7 millió forint bevételt je-
lent. 

A 2010. évi koncepciót szin-
tén jóváhagyták. Az anyagi és 
pályázati lehetőségek függvé-
nyében a következő fejlesztési 
feladatok valósulhatnak meg 
jövőre.

– Homokbánya megvásárlá-
sa, melynek második részlete 
mintegy 2.5 millió forintjába 
kerül a településnek

– Település-rendezési terv 
elkészítése, befejezése

– Temetői támfal
– Játszótér
– Savanyúkút rendezése
– A Faluház átalakításának 

előkészítése
– Fő utca és Balatoni utca 

közvilágítása
– Faluközpont rendezése
– Budai féle ingatlan megvá-

sárlása
– Református templom fel-

újítása
Előreláthatólag jövőre mint-

egy 2 millió forinttal csökken 
az állami normatívák támoga-
tása.  Az önkormányzat saját 
bevételei közül a legnagyobb 
tételt a helyi adóbevétel jelenti. 
Éppen ezért a decemberi testü-
leti ülésen kiemelten foglalkoz-
nak az adó rendeletek felülvizs-
gálatáról.  Jövőre az eddig meg-
szokott 2 Ft-os állami támoga-
tás (kurtaxa) előreláthatólag 
1 forintra csökken, amely 600 
ezer forintos bevételi kiesést je-
lent az önkormányzatnak.

Szendi Péter

Reális célok 2010-re

Meghívó
Kedves gyerekek, szülők, nagyszülők!

Lovas Község Önkormányzatának szervezésében
szeretettel hívunk és várunk

a 2009. évi Mikulás napi rendezvényre.
Időpont: 2009.december 5. 11 óra. Helyszín: Lovas, Faluház.

Tervezett műsor:
11.00 óra: „Mikulás színház” interaktív báb- és mesejáték. Utána Mikulás 

bácsi megajándékoz Benneteket!
Kíváncsiak vagytok a Mikulás bácsira? Akkor gyertek el! Szeretnétek lo-

vas fogattal érkezni a Faluházba?
Ha igen, akkor jelezzetek vissza november 30-ig Nagy Tündének a 

70/2910-814-es telefonszámon,
vagy személyesen a Teleház nyitva tartási idejében!

Támogatók: Lovas Község Önkormányzat, Kis Áron.

FELHÍVÁS!
A 2010. évi Mandula Ünnepre egy kiállítást 
tervezünk. A falu hagyományait, tárgyi 
emlékeit (főzőeszközök, mezőgazdasági 
eszközök stb.) gyűjtenénk össze, valamint a 
településről, itt élő családokról is várnánk régi 
fotókat. Kérjük jelezzék, ha ilyen emlékekkel, 
fotókkal rendelkeznek!
Telefon: 87/575-083 vagy a konyvtar@lovas.
koznet.hu, illetve személyesen  a Teleház nyitva 
tartási idejében. Kedd: 14.00-18.00; szerda: 
14.00-18.00; csütörtök: 14.00-18.00; péntek: 
12.00-16.00; szombat: 8.00-12.00; vasárnap: 
szünnap; hétfő: szünnap

Nagy Tünde
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1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 Ft

Információ:
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Az Egyesület első klubdélutánja 
 
2009. november 6-án nagy izgalommal vártuk az első 
klubdélutánunkat. Mindannyiunknak nagyon jólesett,  
hogy sokan - a legfiatalabbaktól a legidősebbekig - segítettek  
a készülődésben és voltak jelen az est folyamán.  
 
A program szerint 17 órakor Dr. Bardóczi Miklós mindennapjaink legaktuálisabb témájáról tartotta 
előadását és osztotta meg velünk véleményét. Részletesen, de közérthetően elmagyarázta a H1N1 vírus 
jellemzőit, kialakulását és veszélyeit, eloszlatva ezzel néhány félreértést. A doktor úr üzenete, hogy aki 
teheti, oltassa be magát a vírus ellen.   
 
Terveink szerint, az előadás után beindult a várva várt társasági élet. Sokan beszélgettek, játszottak, 
volt szórakozás, móka, kacagás. Mindeközben a résztvevők saját kezűleg készített finomságait 
kóstolgattuk. Kártya, csocsó, pinpong, darts színesítették az estét és a „dumazsák” is kifogyhatatlannak 
bizonyult... és ki tudja, talán még új barátságok is születtek?! 
 
Jól tükrözi a délutánra való készülődés hangulatát, izgalmát egy résztvevőnk néhány gondolata: 
 
„Kinézek az ablakon, sötét van, ¾ 5 - indulnunk 
kéne. Kislányom nyaggat, ’Anya, menjünk már a 
Faluházba és vetítsük le a  Kiscsibe és a 
búzakalászt!’ ’Megyünk már, de esőkabát is 
kellene, mert odakint esik’ – válaszoltam neki. 
’Jó, de akkor gumicsizmát is vegyünk és a tesóra 
is adjál esőkabátot, mert elázunk....és sietnünk 
kell!’ Hát ilyen izgalmak közepette vettük 
nyakunkba a Faluház felé vezető utat. Gyorsan 
vitt minket a lábunk, időben megérkeztünk.  
Telt parkoló látványa, nevetés, sürgés-forgás zaja 
fogadott minket. Nincs itt hiba, gondoltam 
magamban – leszünk mi még többen is. És mintha 
a próféta szólt volna belőlem, ugyanis amikor a 
játszószoba feltérképezése és elfoglalása után a nagyterembe léptem, finom illatok és hangos nevetés, 
beszélgetés, nyüzsgés látványa tárult elém. Jó érzés volt látni, hogy a dolgos hét végeztével, még ilyen 
esős, sötét őszi estén is ennyi embert sikerült megmozgatnia az Egyesületnek.” 
 
Nagyon köszönjük Mindenkinek az aktív részvételt és reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk 
Önökre/Rátok! 
 

A következő klubdélután dátuma: 2009. december 11.  
Részletek hamarosan a postaládákban és a hirdetőtáblán. 

     

Az első klubdélután
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Ahogy közeledik az év vége, az ünnepek 
körüli tennivalók megsokasodnak. Vásár-
lási láz kap el bennünket, járjuk a bevásárló 
központokat, megragadjuk a legkülönbö-
zőbb alkalmakat, hogy szeretteinknek kelle-
mes meglepetést tudjunk okozni.

Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy ez az 
időszak bizonyos bűnözői köröknek szintén 
fontos beszerzési időszak. Csak ők nem tör-
vényes körülmények között teszik! A vásárlási 
lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy aján-
dékokra szánt, nagyobb összegekkel útnak 
indulva, a zsúfolt üzletekben, nagy tömegben 
könnyebben válhatunk bűncselekmény áldo-
zatává. De óvatosság, az otthonunkba belépő 
idegenekkel szemben sem árt!
•	 Ha nem szeretnénk kellemetlen 

meglepetéssel haza indulni, mindenképpen 
olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol ne-
hezen hozzáférhető, ne hagyjuk felügyelet nél-

kül a már megvásárolt ajándékokat, a bank-
kártyánk pin-kódját pedig ne írjuk a tokra, ne 
tartsuk a kártya mellett. 
•	 Gyakran úgynevezett házalók jár-

ják a településeket, utcákat, városrészeket, és 
feltűnően olcsón akarnak értékes tárgyakat 
eladni. Legyünk gyanakvóak akkor is, ami-
kor telefonon ajánlanak feltűnően kedvező 
lehetőséget, például gyapjú vagy mágneses 
ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati 
termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó 
üdülésre, utazásra.
•	 Kaptunk arról is információt, hogy 

alapítványoknak, érdekvédelmi szervezetek-
nek, rászorulóknak gyűjtenek arra nem jogo-
sult személyek. Hitelesnek látszó igazolványt 
készíteni ma már igazán nem okoz problémát! 
Ha felébred a segítési szándék bennünk, ke-
ressük fel a postahivatalokat, bankokat, ahol 
pontos tájékoztatást kaphatunk a segítendő 
szervezet valódiságáról, számlaszámáról, és 

felajánlásunkat ott meg is tehetjük.
•	 Az idős embereknél gyakran megje-

lennek olyan személyek, akik pénz felváltásá-
hoz vezető trükköt alkalmaznak. Valamilyen 
termék kedvezményes megvásárlását ajánlják, 
egy közüzemi számla rendezését vagy egysze-
rűen csak pénzváltást kérnek. A gyanútlan 
idős ember előveszi a spórolt pénzét, hogy fi-
zessen, vagy segítsen, és ezzel az ügyes kezű, a 
figyelmét elterelő csaló kezére játszik. Felfedi 
a pénze rejtekhelyét, letéve könnyen elérhető 
helyen hagyja, és egy apró trükkel – egy pohár 
víz kérésével, egy feltett kedveskedő kérdéssel 
– elterelve a figyelmet, ő vagy a társa köny-
nyedén elemeli az évek során megtakarított 
pénzt.

Figyeljünk egymásra, családtagokra, szom-
szédokra. Kérjük számon a látszólag céltala-
nul nézelődő, sétálgató idegenektől, mit keres-
nek a környékünkön!

Stanka Mária r. őrgy.

Néhány jó tanács
az év végi vásárlásokkal kapcsolatban

Készítsünk együtt
karácsonyi díszeket, ajándékokat!

November 28. (szombat) 9.30-13.00
Adventi koszorú és kopogtató készítés. Foglalkozást tartja: Péjóné 
Krisztina.
Ollót hozzatok magatokkal!

December 12. (szombat) 9.00-12.00
Gyöngyfűzés: karácsonyi díszek, kulcstartó készítés. Foglalkozást 
tartja: Zsapka Jánosné.

December 19. (szombat) 15.00-17.00
Karácsonyi díszek készítése szalmából

Gyertek el!
A változtatás joga fenntartva!

Nagy Tünde

JÓGA LOVASON
Jóga foglalkozások

szerdánként 17.00-18.30-ig.
800 Ft/alkalom.

Helyszín:
Lovas Faluház.

Vezeti: Koroknyai Tamás szabadidő és sportedző.
Telefon: 70/535-68-04.

Szeretettel várunk mindenkit!

Könyvajánló
Vujity Tvrtko: Menekülés a pokolból 
című új könyve egy felajánlás 
jóvoltából dedikálva és a lovasi 
fiatalok számára ajánlva megtalálható 
és kikölcsönözhető a könyvtárban. 
Olvashatnak benne egy szomáliai 
fiatal menekült lányról, megtudhatják, 
hogyan készült Veszprém kézilabda 
csapata a sorsdöntő meccsére, úgy 
hogy néhány nappal korábban 
meggyilkolták az együttes egyik 
legjobb játékosát. Megismerhetnek 
egy beszláni történetet, melyben 
csecsen terroristák túszul ejtettek egy 
egész iskolát.

Izgalmas, humoros, történetek Tvrtko új könyvében!
Nagy Tünde
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Először járunk frissen felújított házunkban, Lovas községben. 
Zizi ugyan volt már itt áprilisban, de ez az átépítés kellős köze-
pére esett, amikor még teljes káosz uralkodott itt, és még nem le-
hetett látni, mi lesz ebből az egészből. Az augusztusi érkezésünk 
azonban rendkívül izgalmas pillanat volt mindkettőnk számára.

Kora délután érkeztünk meg Kanadából Ferihegyre, ahol Zizi 
apukája várt minket. Az M7-esen jöttünk le a Balatonra, és mint 
mindig, most is a balatonkenesei főútról pillantottuk meg elő-
ször a tavat. Csodálatos látvány tárult elénk: csillogott a fény a 
víz tükrén, a vitorlások táncot jártak a szélben, és mindehhez 
az északi part gyönyörű dombvidéke és a bájos Tihanyi-félszi-
get szolgáltatta a hátteret. Ahogy áthajtottunk Balatonalmádin, 
majd Alsóörsnél ráfordultuk a Lovasra vezető útra, annyira iz-
gatottak voltunk, hogy alig bírtunk magunkkal. 

Késő délután érkeztünk meg a Vörösmarty utca 13. szám elé. 
Rögtön láttuk, hogy nagy átalakulás szemtanúi lehetünk. Szépen 
lassan bejártuk a házat, és megpróbáltunk minden kis részletre 
figyelni. Mindkettőnknek elakadt a lélegzete a látványtól. A szo-
bák ugyan elég üresek voltak, de a leglényegesebb dolgok szeren-
csére időben elkészültek – működtek a WC-k, volt folyó vizünk, 
áramunk, volt ágyunk, néhány székünk a nappaliban és be volt 
szerelve a konyha. Az első benyomásunk egyértelműen pozitív 
volt. Erre inni kell! Egy kupica pálinka kíséretében megköszön-
tük Zizi apukájának, hogy felügyelte az építési munkálatokat, és 
megünnepeltük, hogy megérkeztünk új házunkba. Megvalósult 
az álmunk – ezt a pillanatot soha nem fogjuk elfelejteni!

Miután behurcolkodtunk és Zizi apukája magunkra hagyott 
minket, hogy élvezzük az új otthonunkat, sötétedni kezdett. Fel-
kapcsoltam a lámpát – azaz felkapcsoltam volna, ha lett volna! 
Rögtön eszünkbe jutott, hogy nem vettünk még világítótesteket. 
Apu persze előrelátó volt, és hagyott nekünk egy kislámpát a 
nappaliban. Ez adott valami kis fényt a házban. Zizinek WC-re 
kellett mennie, úgyhogy kihúzta a lámpát, hogy magával tudja 
vinni. Választhattam, hogy megyek vele, vagy üldögélek a nap-
paliban a sötétben. Az utóbbit választottam. Az este hátralévő 
részében gyakorlatilag sziámi ikrekként mozogtunk, és min-
denhova hurcoltuk magunkkal a kislámpát. 

Mivel igencsak kimerített bennünket a hosszú út, úgy döntöt-
tünk, lassan nyugovóra térünk. Felmentünk a lépcsőn a sötét-
ben, és elbotorkáltunk a hálószobáig. Út közben persze bele-be-

leütköztünk néhány akadályba. Újra bedugtuk a kislámpát, és 
indultunk volna, hogy behúzzuk a függönyt – ha lett volna! Mit 
volt mit tenni, lekapcsoltuk a lámpát, levetkőztünk, bebújtunk 
az ágyba, és csak ezután kapcsoltuk fel újra. Új élményekkel 
gazdagodva, boldogan aludtunk el. Másnap hajnalok hajnalán 
ébresztett bennünket a meztelen ablakokon bezúduló fény, de 
nem bántuk a korai ébresztőt. Boldogan jártuk körbe a házat és 
mindent szemügyre vettünk, amit előző este elmulasztottunk... 

Már lassan két hete vagyunk itt. Időközben beszereztük a vi-
lágítótesteket, Zizi pedig megvarrta a függönyöket a 100 ablakra 
(legalábbis ennyinek érezte). Nagyrészt a házban töltöttük az 
időt, csinosítgatjuk új otthonunkat. Rengeteg dolgunk van még, 
de szépen haladunk. A házunk mindenesetre már lakható és na-
gyon tetszik nekünk. A felújítás a saját ötleteink alapján történt; 
mi készítettük az első rajzokat, majd egy építész segítségével 
véglegesítettük a terveket. A végeredmény azonban minden vá-
rakozásunkat felülmúlja. 

Nagyon jól érezzük magunkat Lovason. Zizi családja és ba-
rátai rengeteget segítenek, akár tanácsra van szükségünk, akár 
szorgos kezekre a ház körül. Már néhány új barátunk is van Lo-
vason. A házunk előző tulajdonosai itt laknak a faluban, és nagy 
szerencsénkre szárnyaik alá vettek minket, nekik köszönhetően 
nagyon sok lovasival sikerült már megismerkednünk. Minden 
reggel lesétálunk a kisboltba friss zsemléért, majd az emeleti er-
kélyen reggelizünk. Nagyon élvezzük a falusi életet. 

Az első héten borzalmas idő volt. Úgy tűnt, hogy egész Európát 
beterítette egy hatalmas esőfelhő. Szeles, esős, hideg napok köszön-
töttek minket, ez azonban nem zavart bennünket, mert mindennap 
bent voltunk a házban. Most, a második héten már jó meleg van, süt 
a nap és nem esik, de nekünk még mindig sok dolgunk van idebent. 
Azért persze ki is megyünk, sétálunk és biciklizünk, ami nem is 
olyan egyszerű ezen a dimbes-dombos vidéken. A környék azon-
ban olyan gyönyörű, hogy megér egy kis szenvedést. 

A táj sokkal szebb, mint ahogy azt emlékeinkben őriztük. A 
dombok, a szőlő, a fák, a kanyargós kis utak, és mindenekelőtt a 
Balaton lélegzetelállító látványa újra és újra boldogsággal tölt el 
bennünket. Kicsit azért lelkiismeret-furdalásunk van, mert bár 
időközben kitört a nyár, még mindig nem fürödtünk a Balaton-
ban! Talán jövő héten több időnk lesz… 

David Hull

2002. augusztus – Első nyarunk Lovason

Töklámpások estéje
Október végén az őszi szünet egyik estéjére vártam a gyere-

keket a hagyományos töklámpás faragásra. Többféle méretű 
és alakú tökökből válogathattak, melyeket igyekeztek minél 
ügyesebben kifaragni. Kicsik és nagyok vidáman túrtak kö-
nyékig a tökökben és mindenféle mintát próbáltak farigcsál-
ni. Alig két óra alatt többféle forma született, melyet tüzete-
sen tanulmányoztunk, finom sütőtök kóstolás közben. Végül 
az elkészült műveket a gyerekek nagy szeretettel vitték haza 
a családnak.

Köszönjük a felajánlott tököket: Bácsi Gyulának, Sümegi 
Józsefnek.

Nagy Tünde
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A Lovasi Napokon rendezett sütemény verseny süti kategóriában Idős Bácsi Gyuláné lett a II. helyezett.

Hozzávalók: 16 dkg liszt, 9 dkg zsír, késhegynyi szódapor, 1 tojás sárgája, 1 evőkanál kakaó, 1 evőkanál cukor, kevés tej.

Elkészítés: Az alapanyagokat összegyúrjuk, három felé osztjuk és három darab őzgerinc sütőben sütjük, úgy hogy 
annyival nagyobbra sodorjuk, hogy a belerakott tölteléket be tudjuk majd takarni.
Töltelék hozzávalók: ½ kg túró, 15 dkg cukor, 2 evőkanál búzadara, 1 csomag vaníliás cukor, kevés reszelt citromhéj, 5 
tojás sárgája, ½ csomag mazsola.
Az alapanyagokat kikeverjük és az 5 tojás habját hozzákeverjük.

Jó étvágyat!

Gyűjtötte: Nagy Tünde

Recept Túrós alagút

Nagyon kevés ember teljesen absztinens; a legtöbben oly-
kor-olykor elfogadjuk, mi több szeretjük a bort, a sört, a pá-
linkát, a likőrt vagy más innivalót. Nincs ebben persze semmi 
rossz, de olyan sokat beszélnek az utóbbi években az alkoho-
lizmusról, alkoholfüggőségről és más hasonló szörnyűségek-
ről, hogy az ember esetleg tudni akarja, hányadán is áll az 
itallal, az alkohollal. Teljesen ura a helyzetnek? Netalán meg-
meg inog olykor? Esetleg már veszélyes vizeken hajózik? Az 
alábbi teszt segít a tisztánlátásban.

Csak akkor van a tesztnek értelme, ha egészen őszintén vá-
laszol mind a 32 kérdésre. Lehet, hogy ehhez egyedül kell ma-
radnia, és válaszait senkinek nem szabad megmutatnia – tegye 
ezt! Minden kérdésre „nem”-mel  vagy „igen”-nel válaszolhat. 
Ne hagyjon ki kérdést!

1. Iszik-e mindennap legalább egy korty szeszes italt?
2. Kívánja-e határozottan az italt, ha magányos?
3. Segít-e az ital megoldani a gondjait, ha vannak?
4. Ha felejteni akar, segít-e ebben egy kis alkohol?
5. Fesztelenebb-e társaságban egy korty ital után?
6. Elfogad-e mindig minden kínálást?
7. Megváltoztatja-e Önt bármilyen értelemben az alkohol?
8. Előfordul-e alkalomadtán, hogy egyedül iszik?
9. Ha társaságba megy, szokott-e alapozni, előre inni, hogy 

a többiek ne tudjanak róla?
10. Általában nehéz az első pohár után megállni?
11. Elhatározta-e valaha is, hogy soha többé egy kortyot 

sem iszik?
12. Felmerült-e már Önben a gondolat, hogy esetleg hozzá-

fog szokni az italhoz?
13. Tanácsolták már valaha Önnek, hogy kevesebbet kelle-

ne innia?
14. Előfordult-e már akár egyetlenegyszer, hogy italozás 

után másnap nem tudott mindenre pontosan visszaem-
lékezni?

15. Vannak-e olyan problémái, amelyekkel ital nélkül nem 
képes szembenézni?

16. Költ-e a kelleténél többet szeszes italra?
17. Előfordult-e egyszer-kétszer, hogy sötétedés előtt leitta 

magát?
18. Barátai előtt néha letagadja, hogy pontosan mennyit 

ivott?
19. Kíván-e egy korty italt reggel éhgyomorra, rögtön ébre-

dés után?
20. Másnaposság miatt elkésett valaha a munkahelyéről?
21. Érezte-e már, hogy inni szégyellnivaló dolog?
22. Nehéz előre megszabni és megtartani, hogy mennyit fog 

inni egy adott alkalommal?
23. Ébredt már másnaposságból erős kézreszketéssel?
24. Okozott-e Önben valaha is az ivás emlékezetkihagyást?
25. Volt-e már életében megszakítás nélkül több napon át 

ittas?
26. Szeszes ital befolyása alatt vált-e már erőszakossá, ag-

resszívvá, kötekedővé?
27. Vannak-e ital hatására kellemetlen félelemérzései?
28. Volt-e valaha szeszes itallal összefüggő problémája a ha-

tósággal: pl. ittas vezetés vagy hangoskodás, rendzavarás 
stb.?

29. Volt-e csak egyszer is italtól látomása, képzelődése?
30. Egyáltalán: jelent Önnek bármiféle problémát az alko-

hol?
31. A körülményei olykor rákényszerítik, hogy a kelleténél 

többet igyon?
32. Nagyon zavarja, ha megkívánja az italt, és az éppen 

nincs kéznél?

Ha a fenti kérdésekre hétnél több „igen” választ adott, akkor 
keresse fel háziorvosát és kérjen májfunkció-vizsgálatot. Ne fe-
ledje, hogy a májfunkció károsodása kellő időben történő felis-
merés esetén visszafordítható!

J.v.P.
(Quelle: Kéri Pharma)                  

ALKOHOLTESZT
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Óév Búcsúztató Napok Lovason
2009. december 23. - 2010. 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 örömteli boldog újév kezdetéhez.

PROGRAMOK
2009. december 23. (szerda) 16 óra Nagy Gyula Galéria
Ünnepi kézimunka kiállítás a lovasi asszonyok munkáiból, képeslap 
kiállítás
Gyertyakiállítás Halász Zsófia gyertyaöntő munkáiból
Helyszín: Nagy Gyula Galéria, Lovas Fő u. 12. 
A kiállítás megtekinthető: 2010. március 31.

December 23. (szerda) 17 óra
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 szeretet-
teljes karácsonyt egymásnak a lovasiak és az idelátogató kedves ven-
dégeink.
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. (vasárnap) 14 óra
SAROK BOROZÓ 20 FŐ
Előzetes bejelentkezés alapján!
15 óra néptánc bemutató lovasi gyerekekkel
Tócsi, borkorcsolyák, borkóstoló, langalló, disznótoros
Információ: Lovas, Csárda u. 1.  Bejelentkezés: 70/379-3703

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

December 28. (hétfő) 15 óra 30 fő; 19 óra 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

December 29. (kedd) 14 óra
TÓTH JÁNOS BOROS PINCE 15 FŐ
Előzetes bejelentkezés alapján!

16 órakor Bordalokat és magyar népdalokat énekel Volford 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
december 27-31. Minden nap nyitva!
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

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

2010. január 2. (szombat) 14 óra
Forralt borfőző verseny népi kikiáltóval
Helyszín: Lovas - Templomtér 
Jelentkezés, információ: 06/20-9557-209
Újévköszöntő várhatóan 16 órától
Utána: újborkóstolás 
Helyszín: Lovas Faluház

Hasznos információk:
Kishalász Vendégház
Tereplovaglás, futószárazás, kocsizás,
Lovas, Öreghegy u. 2. Információ: 20/777-4121, 87-700-849
Szállás
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
Úrhegyi János 6 fő
Információ: 87/447-461, 70/57-66-933

Támogatók, Szervezők:
Lovas Község Önkormányzata és Civil szervezetei, Csopak Környéki 
Borút Egyesület, Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Skicc Reklám-
stúdió Kft., 
A Lovasi Óév Búcsúztató Napok összeállítását és a programban részt-
vevőket Nagy Tünde művelődésszervező koordinálta.  Tel: 06/70-291-
0814, konyvtar@lovas.koznet.hu
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!

KÖZMEGHALLGATÁS
December 9-én 18.00 órakor közmeghallgatás lesz a Faluház nagytermében.

A képviselő-testület szeretettel várja Lovas állandó lakosait és nyaralótulajdonosait. 


