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A testületi ülésről
jelentjük…

Felhívás természetben
nyújtott szociális

tűzifa támogatásáról

Alsóörs Község Közös Ön-
kormányzati Hivatalánál foly-
tatott közszolgálati ellenőrzés 
kapcsán észrevételként fogal-
mazódott meg, hogy ne csak 
a székhely önkormányzat ren-
delkezzen rendeletében a kö-
zös hivatalnál foglalkoztatot-
tak illetmény kiegészítésével, 
hanem az az önkormányzat 
is, mellyel közös hivatalt alkot. 
Éppen ezért a Polgármesteri 
Hivatal valamennyi köztiszt-
viselője, az alapilletménye 10 
%-ának megfelelő mértékű il-
letménykiegészítésre jogosult.

A képviselő-testület egyez-
tetett a szociális keret terhére 
történő szociális juttatásokról 
is. az iskolakezdési támogatást 
igényelhetik a szülők a hiva-
talban. A támogatás egyszeri 
mértéke gyermekenként:

–  általános iskolai tanulók 
esetében: 20.000 Ft/gyer-
mek

–  középiskolai tanulók ese-
tében: 25.000 Ft/gyermek

–  nappali tagozatos főis-
kolai, egyetemi hallgatók 
esetében: 30.000 Ft/gyer-
mek

A támogatási kérelmeket 
legkésőbb 2017. november 
30-ig nyújthatják be a szülők 
gyermekük iskolalátogatási 
igazolásával, illetve hallgatói 
jogviszony igazolásával. A táv-
mogatás utalásához minden 
esetben számlaszámot kell 
megadniuk. A 20l7. novemA-
ber 30-i határidő jogvesztő 
határidő! Ezen határidő elmu-
lasztása esetén iskolakezdési 
támogatás nem kerül megálla-
pításra. Szintén döntött a tes-
tület a természetben nyújtott 
tűzifa támogatásáról, melyet 
önök az újság hasábjain külön 
olvashatnak. 

Szendi Péter

Kedves Gyerekek,
Szülők, Nagyszülők!  

Lovas Község Önkormányzatának
szervezésében szeretettel hívunk és várunk
a 2017. évi Mikulás rendezvényre! 

Időpont: 2017. december 9. (szombat) 15.00 óra.
Helyszín: faluház nagyterme. 

Ha kíváncsiak vagytok a Mikulásra, akkor gyertek el! 
Mindenkit szeretettel várunk!

Lovas Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
7/2017. (XI. 03.) önkormány-
zati rendeletével természet-
ben nyújtott szociális tűzifa 
támogatást biztosít Lovason 
élő állampolgárok részére.

A természetben nyújtott 
tűzifa támogatást az igényel-
heti, aki aktív korúak ellá-
tásában, vagy időskorúak 
ellátásában részesül, vagy 
természetbeni vagy pénzbeli 
formában nyújtott telepü-
lési támogatásra, különö-
sen lakhatási célú települési 
támogatásra jogosult, vagy 
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermeket nevel, vagy 
az, akinek jövedelme a szo-
ciális ellátások helyi szabá-
lyairól szóló 2/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 8. 
§ (1) bekezdése szerinti át-
meneti települési támogatás 
megállapításánál figyelembe 
vehető jövedelmet nem ha-
ladja meg.

A támogatás mértéke ház-
tartásonként maximum 5 
m3 tűzifa. A támogatásra 
nyitva álló keret 25 m3.

Támogatási kérelmet 2017. 
december 10. napjáig lehet 
benyújtani az Önkormány-
zat részére. A kérelem be-
adásához szükséges forma-
nyomtatvány kérhető a Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
Lovasi Kirendeltségén vagy 
letölthető a település honlap-
járól (www.lovas.hu).

A támogatási kérelmeket a 
Képviselő-testület bírálja el 
a kérelmezők rászorultsága 
alapján.

A támogatás megállapí-
tása esetén a tűzifát az Ön-
kormányzat a Falugondnoki 
Szolgálat közreműködésével, 
gépjárművel a jogosult lakó-
helyére szállítja.

Lovas Község
Önkormányzata
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Az alsóörsi és lovasi gyüleke-
zet tagjai együtt adtak hálát és 
emlékeztek meg a Reformáció 
500. évfordulójáról október 31-
én, melynek keretében leleplez-
ték az 500. évforduló tiszteleté-
re a templom falán elhelyezett 
emléktáblát Az ünnepi han-
gulatot emelte Alsóörs-Lovasi 
Református Társegyházközség 
kórusa, majd Kolti Helga szín-
művésznő verset adott elő. 

Az istentiszteleten Kálmán 
Csaba református lelkész visz-
szatekintett a reformáció 500 
éves múltjára és reméli, hogy 
a jövőben a reformáció, mint 
érték, Európában, a kereszt(y)
énségben, és Magyarországon 
is megmarad. Kiemelte, hogy 
Jézus Krisztus tegnap, ma és 

mindörökké ugyanaz, ebben 
a múlandó világban pedig az 
Isten adja az állandóságot. A 
hívek azért imádkoztak együtt, 
hogy majdan a 600. évforduló 
alkalmából, legyen olyan 
református közösség Lovason, 
akik újból táblát emelnek a 
templomban. 

Ferenczy Gáborné polgár-
mester köszöntötte a híveket 
és reményét fejezte ki, hogy 
az Alsóörs-Lovasi Református 
Társegyházközség évszázado-
kon keresztül fennmarad. Az 
ünnepélyes istentisztelet után 
az önkormányzat és a lovasi 
testvérek adományaiból sze-
retet- vendégségre került sor a 
faluház nagytermében. 

Szendi Péter

Méltó módon emlékeztek meg
a Reformáció 500. évfordulója alkalmából
Az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség ne-

vében a Reformáció 500. évfordulója alkalmából tartan-
dó úrvacsorás, ünnepi istentiszteletre került sor a lovasi 
református templomban.

MEGHÍVÓ
Szépkorúak köszöntése

Szeretettel várunk minden 62 éven felüli lovasi lakost és párját 2017. november 30-
án, csütörtökön, 17.00 órakor a faluház nagytermében tartandó ünnepségre. Kérjük, 
jöjjenek el, hadd lássuk vendégül és köszöntsük Önöket nagy tisztelettel. 

Tervezett műsor:
17.00 órától: MUSIC SZELLECTION előadásban Bíber Ramóna és Szelle Szilárd 

filmzenei és táncdal, valamint irodalmi műsora *
17.30 órától: lovasi gyerekek, fiatalok műsora.

 
Az estét finom vacsora és Nádasi Elemér harmonika játéka fogja

még élvezetesebbé tenni.

Lovas Község Önkormányzata

* A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében valósul meg.

Köszönetnyilvánítás 
A Lovas Jövőjéért Egye-
sület köszönetét fejezi 
ki a dán Lone és Brian 
Stolegaard házaspárnak 
adományukért, melyet 
egyesületünk egy gyer-
mek programra fog fel-
használni. 

A big “Thank you” 
The Non-profit organi-
zation “For the Future 
of Lovas” would like to 
express its gratitude to 
Lone and Brian Stole-
gaard for their donation 
which will be used for 
one of our children’s pro-
gram.
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Az oltás mindekinek ajánlott

Hisz a közösség erejében
Fontosnak tartja, hogy a családokban újra felépüljön a gyülekezethez való tartozás

-Budapesten születtem, 40 
évig ott éltem és szolgáltam, 
majd két és fél évig a Magyar-
atádi Missziós körzet lelkésze 
voltam, ezt követően kerültem 
Alsóörsre. Tanulmányaim és 
szolgálataim során mindig a 
református hit melletti elköte-
leződés vezetett. Feleségemmel 
együtt hét gyermeket nevelünk, 
akik közül már csak a legkiseb-
bek élnek velünk - ad egy rövid 
bemutatkozást Kálmán Csaba. 

De vajon hogyan került 
Alsóörsre?  A lelkészválasz-
tási folyamat végén szólította 
meg a Veszprémi Református 
Egyházmegye Esperese, hogy 
az Egyházkerület jelöltjeként 
jöjjön el Alsóörsre és Lovasl-
ra bemutatkozó szolgálatra. 
Az egyházi törvényeknek 
megfelelően az Alsóörs-Lo-
vasi Református Társegyház-
község választási közgyűlése 

egyhangúlag megválasztotta 
lelkipásztorának. -Csodálato-
san szép ez a környék, festői 
a környezet, a templomoknak 
lelkük van, amely inspirálja 
az embert. Jól eső érzés, hogy 
nagy szeretettel, nyitott szív-
vel fogadtak a családommal 
együtt annak idején az embe-
rek. Világ életemben fontosnak 
tartottam az emberi közös-
ségek szerepét, és akárhová 
kerültem, mindenhol, vala-
milyen intézményi formában, 
kisebb-nagyobb közösségeket 
építettem és azokat próbáltam 
a gyülekezet életébe integrálni. 
A helyi általános iskola egy óri-
ási lehetőség a jövőt illetőleg, a 
gyülekezet építés aspektusából 
is, hiszen ahol vannak gyere-
kek, ott a jövő biztos alapok-
ra épülhet. Fontosnak érzem, 
hogy az emberekben újra fel-
épüljön az a tudat, hogy a gyü-

lekezethez való tartozás öröm, 
békesség és szeretet forrása le-
het ebben a zaklatott világban. 
Lényegesnek érezte az elmúlt 
két évben a családlátogatások 
rendszeres alkalmát, és a gyera-
mek istentiszteletek újraéleszs-
tését, ahol szülő és gyermek 
egyaránt otthon érezheti mat-
gát. Legyenek olyan közösségi 
alkalmak, ahol az emberek az 
esetleges sérelmeiket, öröme-
iket kötetlen módon is meg-
beszélhetik, hiszen a közös 

imádságok a lelkek gyógyító 
ereje lehet. Feladatának érzi a 
hívek támogató segítsége által 
megteremteni, hogy az iskola 
tanulói, dolgozói, a gyülekeo-
zeti élet építő-, alkotóelemeő-
ivé válhassanak. Nemrégiben 
indult el a gyülekezeti ének-
karuk, melyre méltán büsz-
kék lehetnek, több rendezvé-
nyen is felléptek már. Most 
szeretnék elkezdeni az idősek 
számára egy nappali foglal-
koztatást. 

–Még az elődöm idejében egy 
nagyon komoly felújítás történt 
a lovasi templomunkon. Sajnos 
az alsóörsi istenházára mind-
ez nem mondható el. Nincs 
katasztrofális állapotban, de 
utoljára 2000-ben volt felújí-
tás, mindez igaz a parókiára is. 
Nagyon remélem, hogy hama-
rosan lesznek olyan pályázati 
kiírások, amelyek által ezt a két 
épületet felújíthatjuk – vázolta 
a jövőbeni elképzeléseket Kál-
mán Csaba református lelkész.  

Szendi Péter

Szeptember elején volt két éve, hogy  KÁLMÁN CSA-
BA lelkész az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházköz-
ség szolgálatába állt. Beszélgetésünk során vázolta az 
elmúlt két esztendőt és a jövőbeli elképzeléseit. 

KÁLMÁN CSABA

Kedves Olvasó!

Még élénken él bennünk a 
nyári időszak, a napsütés, a 
meleg, de már itt van az ősz, 
közelít a tél, egyre több a fel-
ső légúti tünetekkel orvos-
hoz forduló beteg. Ez még 
nem az influenza, de már az 
sincs messze. Ez év elején 
közel félmillió influenzás 
beteg volt országosan, ami 
az előző évhez képest jelen-
tős emelkedés.

Maga a betegség rövid ide-
ig tart, 4-6 nap alatt lezajlik 
szövődménymentesen. A 
KSH adatai szerint mégis 

megemelkedett a halálozási 
ráta, mert az egyéb kerin-
gési, légzőszervi-betegsé-
gekben szenvedők esetében 
az influenza végzetes lehet. 
A fertőzés következtében 
megjelenő hirtelen felszökő 
láz, a folyadékhiány jelen-
tősen megterheli a keringési 
rendszert. Ezért kell főleg az 
időseknek a védőoltás, hogy 
megelőzzék ezt. A védőol-
tás összetételét mindig az 
Egészségügyi Világszervezet 
ajánlása alapján állítják ösz-
sze. A védett személy nem 
kapja el és nem is terjeszti a 
vírust a fogékonyak között, 

a betegség sem zajlik olyan 
súlyos, szövődményes for-
mában. Az oltás mindenki-
nek ajánlott, aki nem akar 
influenzás lenni, a környe-
zetét meg akarja védeni. A 
beadás ütemezésével nem 
érdemes a járványig várni, 
hiszen ilyenkor a rendelő 
zsúfolt várójában lehet leg-
inkább elkapni a vírust.

A kialakult betegség ke-
zelése tüneti lázcsillapítás, 
folyadékpótlás, fekvés. Szö-
vődmények kialakulása, 
nem szűnő láz esetén for-
duljon orvoshoz! 

Ezután még néhány szó 

a közeledő ünnepekkel 
kapcsolatban. Ügyeljünk a 
mértékkel való étel és ital-
fogyasztásra, álljunk ellen 
a csábításnak! Ünnep lévén 
a megszokottnál gazdagabb 
a választék, más minősé-
gű ételek, több édesség ke-
rül az asztalra, kevesebbet 
mozgunk, többet pihenünk, 
emésztésünk lelassul - ne 
terheljük túl!

Ennek szellemében kívá-
nok Kellemes Ünnepeket 
mindenkinek:

dr. Bardóczi Miklós
háziorvos
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November 11. a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő 
napja, amikor nagy lakomákat és vigasságokat rendeztek: asz-
talra tették az újbort, ettek-ittak, s fenékig ürítették a pohara-
kat, hogy a következő esztendőre is jó termés legyen. A népsze-
rű rendezvény idén is sok érdeklődőt vonzott a lovasi faluház 
nagytermébe. A résztvevők eleget akartak tenni a felhívásnak, 
miszerint, „Ki Márton napkor libát nem eszik, egész évben éhe-
zik”. 

Legelőször az alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános 
Iskola 6. osztályos tanulói adtak elő vidám Márton napi műsort, 
melyet osztályfőnökük Szántóné Kertész Zsuzsanna tanított be. 

Dömötör Róbert, Guáth Dáriusz, Hebling Róza, Horváth Dori-
na, Huszár Gábor, Iványi Luca, Katona Bende, Király Levente, 
Kutasi Lilia, Négyesi Ákos, Tóth Levente, Trombitás Gergő pro-
dukcióját vastapssal honorálta a közönség. 

Ezután Kálmán Csaba református lelkész megáldotta az új-
bort, majd vitéz Ajtós József László prépost, esperes, plébános 
megszentelte a finom lovasi nedűket.  A Sarok Borozó által 
felszolgált finom libavacsora idén is nagy sikert aratott. Rövid 
emésztés után sokan tácra perdültek, melyhez a Sasi Duó szol-
gáltatta a zenét.

Szendi Péter

Márton napi vígasság
borszenteléssel, boráldással

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
 

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, 

másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület – Adószám: 19384878-1-19

Nagy Gyula Művészeti Alapítvány – Adószám: 19380575-2-19 

Lovas Egyesület – Adószám: 18933967-1-19

Lovasi Polgárőr Egyesület - Adószám: 18936757-1-19

Magyar Katolikus Egyház - Technikai száma: 0011

Magyar Református Egyház - Technikai száma: 0066 
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- HÁZIAS ÉTELEK
- MINŐSÉGI ITALOK

- SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ HAMBURGEREK
- VELŐS PIRÍTÓS

- POGÁCSA, DESSZERETEK

- Hétvégente zenés szórakozási lehetőséggel

- Állatbarát hely vagyunk
- Ingyen wifi

- Családi,céges rendezvények,szülinapi 
partyk,keresztelők,kisebb esküvők,ballagások 

stb.lebonyolítását is vállaljuk.

TÉLI NYITVATARTÁSUNK:
H-CS: ZÁRVA,P:16-20,SZO:12-02, VAS:12-17

ASZTALFOGLALÁS, BORINÁL:+36-20-441-5003
                                RICHIENÉL: +36-70-381-9753

ELÉRHETŐSÉGEINK:
8229 CSOPAK,GYÖNGYVIRÁG U.1.

A VOLT ORANGE BAR HELYÉN,
A STRANDI NAGYPARKOLÓNÁL

FACEBOOKON:
BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT

EMAIL: boripont2017@gmail.com

BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT
 (Családias Étterem)

A Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság iskolai bűn-
megelőzési tanácsadója 
baleset-megelőzési és bűn-
megelőzési tanácsokkal 
szolgált az idősügyi mun-
kacsoport értekezletén.

A Balatonfüredi Járási 
Közbiztonsági Egyeztető 
Fórum Idősügyi Munka-
csoportja november 9-én 
délelőtt tartotta idei utolsó 
ülését a helyi szociális alap-
szolgáltatási központban. 
A meghívott nyugdíjasklu-
bok tagjait a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság iskolai 
bűnmegelőzési tanácsadója 
tájékoztatta a téli közlekedés 
és az otthon biztonsága té-
mákban. Az előadó részlete-
sen beszélt a közlekedés sza-
bályairól és a leggyakrabban 
előforduló vészhelyzetekről, 

valamint hangsúlyozta a 
gépjárművek megfelelő téli 
felkészítésének fontosságát. 
Felhívta az idősek figyelmét 
arra, miként kerülhetik 
el, hogy besurranásos és 
trükkös lopások, házalással 
elkövetett csalások 
áldozatává váljanak. 
Ennek érdekében kérte 
a megjelenteket, hogy 
idegeneket ne engedjenek 
be otthonukba, valamint 
kapujukat, házuk bejárati 
ajtaját napközben is tartsák 
zárva! Csengetésre ne 
nyissanak azonnal ajtót, 
előbb az ablakból kitekintve 
győződjenek meg arról, 
hogy ki kér bebocsátást 
hozzájuk!

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
iskolai bűnmegelőzési

tanácsadó

Az idősek
biztonságáért

Az elkészült töklámpásokat 
csokival honorálták

Hetedik alaklommal rendezte meg a Lovas Jövőjéért Egye-
sület a tökfaragást. Sajnos a zord időjárás miatt nem lehe-
tett a közösségi színtéren megtartani a rendezvényt, így a 
mintegy huszonöt gyermek a faluház több helyiségében fa-
ragta a töklámpásokat. 
A 4-6 kilogrammos tökök hamar gazdára találtak. A szer-
vezők sablonokat is biztosítottak a résztvevőknek, de a leg-
többen egyedi, kreatív alkotásokat készítettek. Az egyesület 
tagjai arról is gondoskodtak, hogy senki ne maradjon éhes 
vagy szomjas, sütöttek tököt és almát, illetve forró teával 
is kínálták a résztvevőket. Minden gyermek hazavihette 
az alkotását, melléje pedig egy-egy csokoládét kapott a jó 
munkájáért.
 Szendi Péter
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Negyedik alkalommal rendezték 
meg a Veszprém Arénában a Bakony 
Expót, mely a tájegység gasztronó-
miai és népi kulturális hagyománya-
it mutatta be. Volt, aki először vett 
részt a kiállításon, mások viszont 
elejétől kezdve itt vannak. Lovas 
méltóképpen képviselte magát az 
idei kiállításon.

A háromnapos rendezvény Veszprém 
egyik büszkesége. Közösséget teremt az-
zal, hogy a termelők és a vásárlók köz-
vetlenül találkozhatnak egymással. Év-
ről évre fejlődik, és egyre több látogatót 
vonz a rendezvény. Az idei expón rekor-
dot döntött a kiállítók száma, mintegy 
százötven őstermelő, kézművesmester 
és szervezet vett részt a programon. 
Kulturális és gyerekprogramok is várták 
az érdeklődőket. A gyermekeket két ját-
szóház és állatsimogató is.

Idén is képviseltette magát a lovasi Hu-
nyadi Huszár és Betyár Hagyományőrző 
Egyesület, mely 1997-ben alakult. Tagjai 
környékbeli lótartók, állattartók. Céljuk 
az állattartási hagyományok őrzése, ápo-

lása és megismertetése. Pápai Richárd 
az egyesület tagja elmondta, hogy eddig 
minden évben eljöttek a Bakony Expóra. 
Az egyesület tagjai pásztorpróbákat mu-
tattak be: az ostorozást, a nyúldobást és 
a pányvavetést. Főként gyerekek állták ki 
mindhárom próbát, majd a pásztortotó 
kitöltésével az egész család megmérette 
tudását. Aki mindezt teljesítette, okleve-
let és pecsétet kapott a lovasi betyárok-
tól. Örömteli hír, hogy a Bakony Expón 
rajzpályázatán, különdíjjal jutalmazták 
Márffy Rózát. Itt az újság hasábjain 
keresztül is szívből gratulálunk neki!

Kislánya megszületése, 2011 óta él 
Balatonfűzfőn Bácsi Zita, aki továbbra 
is lovasinak tartja magát, hiszen ezer 
szállal kötődik a településhez. Számára 
a néptánc, a tojás- és kerámiafestés, a 
hagyományőrzés családi tradíció. Ami-
kor édesanya lett, elhatározta, hogy szü-
lőházában, Lovason saját vállalkozásba 
kezd. Kerámiái máz alatti, kézi festés-
sel készülnek. – Fehérre égő agyaggal 
dolgozom. Formázás és száradás után 
következik az első, úgynevezett zsengélő 
égetés, ami 960 fokon történik. Ezt köve-
tően festem, dekorálom a termékeimet. 
Mázolás után ismét égetés következik, 
most már 1070 fokon. A kemence felfűté-
se és a teljes kihűlés mintegy huszonnégy 
órát vesz igénybe. Ezt követően viszont 
a szépen festett darabokat akár mosoga-
tógépben is tisztíthatjuk. Eddig minden 
évben eljött a Bakony Expóra, mert jól 
összefogja az igazán értéket előállító 
kézműveseket és őstermelőket. Többfé-

le termékeket vásároltak tőle, jövőre is 
szeretne részt venni a kiállításon.

Bácsi Gabriella második alkalommal 
állít ki a Bakony Expón.  Már kisgyer-
mek korában is szeretett rajzolni, nagy 
élvezettel készített gyermeki kézműves 
termékeit. - Kézügyességemet később 
Herenden a Porcelángyárban kínai fes-
tőként kamatoztattam. Mindkét nagy-
szülőm és szüleim udvara is nyüzsgött 
a háziállatoktól, így az állatok szeretete 
természetszerű lett számomra. Később 
libáink is lettek, azoknak pedig gyönyö-
rű nagy és fehér tojásaik vannak. Úgy 

éreztem kezdeni kell velük valamit. Ka-
matoztatva a porcelánfestő múltamat 
gondoltam, kipróbálom a libatojások ki-
csipkézését. Az első tojást alig több mint 
2 évvel ezelőtt próbáltam elkészíteni. Az-
óta amit készítek minden darab más és 
más, szinte nincs két egyforma tojásom. 
Tojásaimat kézi gravírozóval csipkézem 
a kezemben tartva, hagyatkozva két ke-
zem finom mozdulataira és szellemem 
szabad motívumötleteire, melyben visz-
szatükröződik díszítőművészetünk mo-
tívumvilága. Csipkézett, festett munká-
im kizárólag természetes anyagok, igazi 
tojások, így megtalálható strucc-, emu-, 
liba-, kacsa-, tyúk-, galambtojások és csi-
gaházak is. Munkámban és folyamatos 
ötleteim elkészítésénél törekszem a minő-
ségre, a minél finomabb megmunkálásra 
– zárta szavait Bácsi Gabriella. 

Szendi Péter

Lovasiak a Bakony Expón

Az expó rajzpályázatán különdíjjal 
jutalmazták MÁRFFY RÓZÁT

BÁCSI GABRIELLA a Bakony Expón

A betyár „különítmény”

BÁCSI ZITA és kerámiái
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Évek óta vártak a lovasiak a járdára,
most végre megépül

-Sajnos nem volt lehető-
ségünk pályázni erre a nagy 
volumenű projektre, melynek 
költsége eléri a 22 millió forin-
tot. A lakosság már évek óta 
kérte az önkormányzatot, hogy 
a forgalmas útszakasz mellé 
járda épüljön. Ez szerencsére 
most megvalósul, köszönhető 
az elmúlt évek takarékos költ-
ségvetésének – kezdi Ferenczy 
Gáborné polgármester. 

Az adósságkonszolidáció-
ban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztésére 
a Belügyminisztérium pá-
lyázatot írt ki. Ebből Lovas a 
Kövestetőn lévő utcák nagy 

részét tudta portalanítani, új-
ságolta örömmel Ferenczy Gá-
borné. – Ez is egy komoly beru-
házása volt a településünknek, 
hiszen a lakosság nagy örömére 
a belterületi utakat martasz-
falttal felújítottuk, mindezen 
fejlesztés a külterületi utakat 
sajnos nem érintette. Itt sze-
retném köszönetemet kifejezni 
Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőnek, aki nagyon sokat 
tett eddig is Lovasért, és bízunk 
benne, hogy a további pályáza-
toknál is a segítségünkre lesz. 

A falu első embere meg-
köszönte a képviselő-testület 
munkáját, a lakosság hozzáálz-

lását, a civilszervezetek, a hiva -
tal és az önkormányzat dolgo-
zóinak a munkáját a különféle 
rendezvények során. Kiemelte, 
hogy az idei Lovasi esték, a fa-
lunapok, a szüreti fesztivál és a 
Márton napi vígasság sikeres 
volt. Már javában szervezik a 
jövő év január közepén induló 
Lovasi esték előadássorozatot. 

Ismét szeretnének olyan nívós 
és elismert előadókat meghív-
ni, akikre garantált a teltház a 
faluház nagytermében. Dec-
ember 23-án pedig a lovasi 
gyerekek a Templom téren, 
Márffyné Eredics Eszter ve-
zetésével Betlehemes műsort 
adnak elő. 

Szendi Péter

A település önkormányzata idén is takarékos, racio-
nális gazdálkodást folytatott. Lovas egyik legforgalma-
sabb utcáján, a Balatoni úton, mintegy 500 méter hossz-
ban járda épül, melyet az önkormányzat saját pénzből 
finanszíroz.

A településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. Törvény új jogintézményt ve-
zetett be a magyarországi települések épí-
tészeti, településképi védelmének biztosí-
tása érdekében, mellyel közös életterünk, 
Lovas település építészeti értékei védelmé-
nek új korszaka kezdődhet el.

Felvállalva és elindítva ezt a nagyszerű 
folyamatot, elkészítjük településünk Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyvét, mely a te-
lepülés esztétikus lakókörnyezetének jövő-
beli kialakítása, illetve védelme érdekében 
lehetőséget teremt, a jellegzetes települési 
építészeti karakterjegyek meghatározására 
és széles körű társadalmasítására.

A készülő kézikönyv a - település termé-
szeti és épített környezete által meghatáro-
zott - településképi jellemzők bemutatásá-
nak és minőségi formálásának eszköze.

Igyekszik feltárni és ismertetni a telepü-
lésen belül jól elkülönülő egyes település-
részek arculati jellemzőit és azok értékeit, 
mindezek figyelembevételével szöveges és 

képi megjelenítés formájában javaslatot 
tesz a településképhez illeszkedő építészeti 
elemek alkalmazására.

A Kézikönyv nem kötelezően betartan-
dó előírásokat felsorakoztató rendelkezés, 
hanem elsősorban a települési döntésho-
zók és az érintett lakosság tájékoztatását 
segítő, szemléletformáló kiadvány lesz. A 
jogszabályok útvesztője helyett röviden, 
lényegre törően és mindenki számára 
érthető módon igyekszik bemutatni tele-
pülésünk környezetalakítással kapcsola-
tos előre mutató elvárásait. A Kézikönyv 
meghatározza a település településképi 
jellemzőit, a településképi szempontból 
egymástól jól elkülönülő településrésze-
ket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, 
a településkép minőségi formálására vo-
natkozó javaslatokat, a településképhez il-
leszkedő építészeti elemeket. Mindezekkel 
pozitív irányba szeretné terelni a jövőbeli 
építkezéseket.

A településkép védelmét a Kézikönyv 

mellett lesz hivatott szolgálni az arra épülő 
településképi rendelet is, mely jogszabályi 
formában fogja szabályozni a település-
kép védelmének elemeit és a településkép 
alakításának eredményes érvényesülését a 
meglévő építmények felújítása, valamint 
az új épületek tervezése és kivitelezése so-
rán. Az új jogszabályi előírások a telepü-
léskép védelmének széles körű társadalmi 
közreműködésen alapuló elvégzését tűz-
ték ki célul, melynek a Kézikönyv készí-
tése során településünkön is igyekeztünk 
messzemenőkig eleget tenni. Szeretnénk 
ezért hálás köszönetünket kifejezni mind-
azon lakosoknak, szervezeteknek és köz-
reműködő partnereknek, akik segítőkész, 
támogató munkájukkal, javaslataikkal 
előremutató módon járulnak hozzá Lovas 
Község Településképi Arculati Kézikönyv 
elkészültéhez.

Bogdán László
települési főépítész

Készül Lovas Község Településképi 
Arculati Kézikönyve
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A találkozó összehívását a 
turisztikai piac változásai és 
az azokra való gyors reagálás 
indokolták. Szükségessé vált a 
Riviéra térség fejlesztési stra-
tégiájának frissítése, az aktuá-
lis és várható változások elébe 
menő összehangolt fejlesztée-
sek tervezése, megvalósítása. 
Az egyesület gondolat ébresze-
tőül elemezte a jelenlegi hely-
zetet, felhívta a figyelmet arra, 
hogy csakis minőségi szál-
lás- és szolgáltatáskínálattal 
vehetik fel a versenyt a Riviéra 
települései európai versenytár-

saikkal, akik ma már csak egy 
kattintásra vannak tőlük. 

Remek kezdeményezésnek 
bizonyultak az Alsóörsön, 
Csopakon és Paloznakon a 
szálláshelyek minőségi fej-
lesztésére kiírt, a Balaton Ri-
viéra Turisztikai Egyesület 
és az önkormányzatok közös 
kezelésében lebonyolított, az 
IFA visszaforgatásán alapuló 
pályázatok, melyek az ország-
ban másodikként valósultak 
meg és szép eredményeket 
hoztak már az első évben is. 
Bíznak abban, hogy az állami 

irányítás is felismeri a balatoni 
szálláshely infrastruktúrára 
oly jellemző magánszálláshe-
lyi rendszertovább nem ha-
logatható, állami vagy uniós 
források bevonásával törté-
nő fejlesztését. Az egyesület 
megvizsgálta a versenytársak 
fejlesztéseit, jól bevált termé-
keiket és azok megvalósítha-
tóságát a Riviérán, kiemelt fi-
gyelmet fordítva a nyári fősze-
zonon kívüli, őszi, téli, tavaszi 
szezonok megteremtését szol-
gáló ötletekre, beruházásokra. 

Az utazások száma, a szaba-
don elkölthető jövedelem és a 
szabadidő világszerte folyama-
tosan nő. Az önkormányzatok 
és az egyesület közös célja, 
hogy célcsoportokra szabott, 
egységesen megvalósított, 

kreatív ötletek által, a Balaton 
Riviérája nyáron a Kelet-Bala-
ton családbarát paradicsoma 
legyen. Ősztől tavaszig pedig 
a testi-lelki egészségmegőr-
zés és az egészségtudatosság 
meghatározó piaci trendjeire 
építve, az aktív turizmusban, 
a gasztronómiában és a bor-
turizmusban rejlő lehetőségek 
„újra-csomagolásával”, egyfaj-
ta „gyógyvíz nélküli gyógy-
helyként”, komplex élményt 
kínáljon a turisták több cél -
csoportjának, és megteremtse 
a kiegyensúlyozottabb műkö-
dés feltételeit a térségben.

Zakar Zelinda
TDM menedzser

Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesület

Riviéra reggeli
a polgármesterekkel

„Dicsőség az Istennek
és az embereknek jóakarat.”

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület a Riviéra-tér-
ség, Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas és Paloznak pol-
gármestereivel rendhagyó stratégiai megbeszélés soro-
zatot kezdett, mely „Riviéra reggeli” néven ismétlődik 
rendszeresen a jövőben is. 

Kedves Testvérek!

Hamarosan újra karácsony 
ünnepére készülünk, amely 
2000 évvel ezelőtt elhozta erre 
a Földre Isten szeretetét Jézus 
Krisztusban. Az angyalok azon 
az éjszakán énekelve hirdették: 
„Dicsőség az Istennek és az em-
bereknek jóakarat.”

Sajnos a mögöttünk álló esz-
tendő történelmi eseményei azt 
bizonyítják, hogy az emberek 
ismét feledik ezt az égi taná-
csot. Advent a reménység és 
a készülődés ünnepe, amikor 
a keresztyén világ lelkében el-
csöndesedve készül karácsony 
szent ünnepére. Karácsonykor 
minden jóakaratú ember azt 
várja, hogy szívében és otthoná-
ban Isten szeretete és békessége 
legyen. Kérjük együtt Istentől, 
hogy adventi készülődésünkre 
igazzá legyen 274. dicséretünk 
3. versének üzenete!

„Csak légy egy kissé áldott 
csendben: Magadban békességre 
lelsz,

Az Úr-rendelte kegyelemben 
Örök, bölcs célnak megfelelsz.

Ki elválasztá életünk, Jól tudja, 
hogy mi kell nekünk.”

Kívánom, hogy az Úr 2017. 
esztendejében a karácsony 
elhozza a testvéreknek a sze-
retetet, a békességet és az ál-
dást életükbe! Áldott, békés, 
boldog karácsonyt kívánva az 
Alsóörs-Lovasi Református 
Társegyházközség nevében 
Kálmán Csaba református lel-
kész.

Ünnepi alkalmaink:
november 26.: Összevont isten-
tisztelet az újonnan megválasz-
tott alsóörsi és lovasi presbiterek 
eskütételével
– 11.00. Alsóörs
december 3.: Advent első vasár-
napi ünnepi istentisztelet

– 9.30. Lovas
– 11.00 Alsóörs
(Az Endrődi Sándor Reformá-
tus Általános Iskola 2. osztályá-
nak ünnepi műsorával, és azt 
követően szeretetvendégséggel)
december 10.: Advent második 
vasárnapi ünnepi istentisztelet
– 9.30. Lovas
– 11.00. Alsóörs
december 17.:   Advent harma-
dik vasárnapi ünnepi istentisz-
telet
– 9.30. Lovas
– 11.00. Alsóörs
december 24.: Advent negyedik 
vasárnapja,Szenteste
Ünnepi istentisztelet, a gyerme-
kek karácsonyi műsorával az 
Alsóörsi Templomban
– 16.00.Alsóörs
december 25.:  Karácsony első 
napja , Ünnepi úrvacsorás isten-
tisztelet a templomban
– 9.30. Lovas
– 11.00. Alsóörs

december 26.: Karácsony máso-
dik napja, Ünnepi istentisztelet 
– 9.30. Lovas
– 11.00. Alsóörs
december 31.: Óév búcsúztató 
istentisztelet 
– 9.30. Lovas
– 11.00. Alsóörs
január 1. Újév köszöntő hagyo-
mányos ökumenikus istentisz-
telet katolikus testvéreinkkel
Szolgál: Főtiszteletű Berkes Pé-
ter plébános úr és Nagytisztele-
tű Kálmán Csaba lelkész úr
Az istentiszteletet követően sze-
retetvendégséget tartunk.
– 18.00. Alsóörs

Szeretettel várunk mindenkit 
alkalmainkra.

Kérjük azon idős testvérein-
ket, akik az ünnepek alatt házi 
úrvacsorával szeretnének élni, 
szándékukat jelezzék Kozitsné 
Decsi Valériánál!

(Tel.: 06 20 221 26 56 )
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A legendák visszatértek
Gulyás Péter és Iváncsik Gergő élménybeszámolót tartott Lovason

A rendezvény a veszprémi 
kézilabdacsapat kivetített in-
dulójával kezdődött, melyen 
Gulyás Péter és Iváncsik Gergő 
még csak „bontogatták szár-
nyaikat”. Együtt énekelhettek 
a „nagy öregekkel”: Éles József-
fel, Gál Gyulával, Csoknyai 
Istvánnal, Fazekas Nándor-

ral, Pásztor Istvánnal, Carlos 
Perezzel, Ivo Diazzal, Zsig-
mond Györggyel – a teljesség 
igénye nélkül. Elmondták, 
hogy nehezen indult az együtt 
éneklés, de később feloldódott 
a társaság, sokat viccelődtek, 
így szívesen emlékeztek vissza 
a 16 évvel ezelőtti eseményre. 

Iváncsik Gergő pályafutá-
sát Győrben kezdte, mindkét 
fiútestvére a kézilabdát vá-
lasztotta, de ez talán érthető 
is, hiszen édesapjuk Iváncsik 
Mihály világbajnoki ezüstér-
mes kézilabdázó volt. Nem 
voltak rossz gyerekek, ugyan-
akkor a csibészség mindig 
megvolt bennük, ezért is 
hálás a mai napig édesanyjá-
nak, hogy éveken keresztül 
nagy-nagy szeretetben nevel-
te őket. 

Gulyás Péter mindig is moz-
gékony gyerkőc volt, sokat 
„bandázott” a barátaival, de 
mindig tudta hol a határ. A 
sport mindig is fontos szerepet 
játszott az életében. A Dózsa 
György Általános Iskolában 
tanult, ahol a kézilabda fontos 
szerepet játszott, a mai napig 
szívesen emlékszik vissza az 
akkori igazgatóra Eisenbeck 
Istvánra. 

Sok emléket felidéztek az 
elmúlt 17 évről, melyet a Vesz-

prémben töltöttek el. Fantasz-
tikus mérkőzések és eredmé-
nyek köthetőek a nevükhöz. 
A mai napig nem tudják meg-
emészteni, hogy 2016-ban 
egy már megnyert mérkőzést 
veszítettek el a lengyel Kielce 
ellen. Mint ismeretes, a veszp-
rémi csapat kilenc góllal is ve-
zetett, végül hétméteresekkel 
alulmaradtak.

A lovasi közönségtalálkozón 
meséltek családjukról is. El-
mondták, hogy másnap a TV2 
Vigyázat, gyerekkel vagyok! 
című műsorában szerepelnek 
majd.  Igen távol áll tőlük ez 
a „celebség”, de elvállalták a 
játékot. Gyermekeik nagyon 
élvezték, végül - mint 
köztudott - Iváncsik Gergő és 
kisfia győzött, a nyereményt 
pedig jótékony célra ajánlot-
ták fel. A program a Könyvtár-
ellátási Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) keretében valósult 
meg.

Szendi Péter

Két szerény, humoros, családcentrikus fiatalember lá-
togatott el a faluház nagytermébe. A közel másfél órás 
beszélgetés során felelevenítették pályafutásukat, me-
séltek családjukról.

GULYÁS PÉTER és IVÁNCSIK GERGŐ

ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN
Katherine Allred: Az ámbrafa
Baráth Viktória: a főnök
Steve Berry: A tizennegyedik gyarmat
Anthony Capella: Vendéglő a Vezúvnál
Ashley Carrigan: Árnyjátékos
Linda Castillo: Bűnösök között
Emma Cline: A lányok
John Grisham: A súgó
Michael Harvey: Brighton
Andrés Inieste: Életem játéka (önéletrajz)
Will Mabbitt: Mabel Jones és a tiltott város
Nógrádi Gábor: Lángoló nyaram
Jodi Picoult: Magányos farkas
Anne C. Voorhoeve: Lilly átmegy a falon
Wéber Anikó: El fogsz tűnni

Gyerek és ifjúsági könyvek:
Végvári Imre: Priusz és Gordiusz jövőmenők
P.G. Wodehouse: Pupák Csodaországban

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA:

Hétfő: Szünnap

Kedd: 16.00-19.00 óráig

Szerda: 16.00-19.00 óráig

Csütörtök: 16.00-19.00 óráig

Péntek: 16.00-19.00 óráig

Szombat: 9.00-12.00 óráig

Vasárnap: Szünnap

Szendi Péter
teleházvezető

Telefonszám: 30-530-3466
E-mail: szendipeti@gmail.com



Teljes szívvel,
tiszta vízzel!

DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMÛ ZRT.
8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7.

EMAIL: DRV.ZRT@DRV.HU
WWW.DRV.HUTUDTA ÖN, HOGY...

– … a vízmérő elfagyások többsége a nem kellő gondosság miatt következik be?

 – … a vízmérő rendszeres ellenőrzése és a házi ivóvíz hálózat karbantartása a Felhasználók 

feladata?

– … a vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást eredményezhet?

–  … a vízmérőcsere és az elfolyt víz költsége a Felhasználókat terheli?

–  … évente több tízezer vízmérő fagy el és millió liter víz folyik el emiatt?

A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében java-
soljuk, hogy Ön is GONDOSKODJON AZ ALÁB-
BIAKRÓL:
•  Pótolja a hiányzó aknafedlapot, vagy cserélje, ha 

sérült, mert a fagy leginkább a néhány millimé-
teres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket 
veszélyezteti, így ezek védelme különösen fon-
tos!

•  Ellenőrizze a lebúvónyílást záró aknafedlap il-
leszkedését, megfelelő zárását! Javasoljuk az 
aknafedlapot hőszigetelő anyaggal ellátni, hogy 
ne maradjanak hézagok, ahol a kinti hideg leve-
gő az aknába áramolhat.

•  A vízmérőakna belső felületét megfelelő szige-
teléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna 
mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, az 
aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A szigetelő-
anyag tekintetében fontos, hogy az nedvesség 
hatására se veszítsen a szigetelőképességéből.

A télen nem lakott épületeknél a legbiztosabb 
módszer a TELJES VÍZTELENÍTÉS, így fontos az 
alábbi teendők elvégzése:
•   Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdeké-

ben a nyaralók esetén a téli, használaton kívüli 
időszakra a házi vezetékhálózaton elhelyezett 
víztelenítő szerelvények segítségével víztelenít-
sen, és a vízmérő előtti, közterület felé eső csa-
pot is zárja el!

•  Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, épületben 
található csapokat és engedje le a berendezé-
sekből (pl.: bojler, WC tartály, stb.) a vizet.

•  Fordítsa a megfelelő állásba a vízmérő utáni víz-
telenítő csapot és engedje le a házi vezetékhá-
lózatból a maradék vizet.

•  A télen nem használt ingatlanokat rendszeres 
időközönként ellenőrizze az esetlegesen bekö-
vetkező meghibásodások mielőbbi észlelése 
érdekében.

UGYE ÖN SEM SZERETNÉ, HOGY A FAGYOTT VÍZMÉRŐJE MIATT A VÍZZEL EGYÜTT
A PÉNZE IS ELFOLYJON?

KÉRJÜK, HOGY A KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A SZÜKSÉGES
INTÉZKEDÉSEKET ÖN IS TEGYE MEG, HISZEN A VÍZMÉRŐK
RENDELTETÉSSZERŰ MŰKÖDTETÉSE KÖZÖS ÉRDEKÜNK!

NE FELEDJE, HOGY:
I. A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízmérőkben

és vízhálózatban!
II. A kemény fagyok közeledtével el kell végezni a vízvezeték-rendszer téliesítését!
III. A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő szigetelését

mindenképpen meg kell oldani!

KÖSZÖNJÜK, HOGY ODAFIGYEL VÍZMÉRŐJE ÁLLAPOTÁRA!


