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Szép korúak köszöntése?

Nyílt levél a Lovasi Szép korúakhoz, illetve az Őket támogatókhoz
A lovasi önálló önkormányzat megalakulásával egyik nagyon
szép és hasznos kezdeményezése volt akkor még „Öregek napjaként” hívott est megtartása. Az év vége felé tartott rendezvénynek
kialakult egy gyakorlata. Egy műsort követően a résztvevő időseket az önkormányzat, alapítvány, civil segítők megvendégelték
egy vacsorával, majd zene mellett folyt a beszélgetés, táncolás.
Sokáig ez nagyon jól működött, a meghívottak azon része akinek az egészségi állapota engedte eljárt a rendezvényre. Sajnos
sokan már nincsenek közöttünk azok közül, akikkel elkezdte az
önkormányzat ezt a rendezvényt, .
Az Őket követők közül, akik ebbe a korba léptek már egyre
kevesebbé érzik fontosnak az ilyen együttlétet. Jó ideje a „Szép
korúak” napján már csak a Nyugdíjas klub tagjai vesznek részt.
Először azt gondoltuk, talán nem jó a műsorválasztás, ezért több
területet is kipróbáltunk. Szerepeltek a lovasi gyerekek, az Alsóörs-Lovasi Néptánccsoport, volt operettgála, népdaléneklés, verses-prózai előadás, tárogató muzsika, musical, de egyik műfajnál
sem volt nagyobb érdeklődés.

Próbáltuk az időpontot változtatni (tavaly például karácsonyi
időre tettük), próbáltuk a helyszínt változtatni, de az eredmény
nagyjából ugyanaz maradt. A testület úgy érzi, hogy minden
„Szép korú” lakosainknak kijárna minden évben egy köszöntő,
ahol kötetlenül lehetne ünnepelni, beszélgetni. Elakadtunk, elfogyott az eszköztárunk, hogy ezt megvalósítsuk. Hogy ez megvalósulhasson Önökhöz fordulunk, segítsenek ötleteikkel, javaslataikkal, hogy olyan köszöntőt tarthassunk, ahol mindnyájan szívesen részt vesznek, és amit eddig gátnak éreztek, feloldhassuk
a jó érdekében, és újra minden „Szép korú”, akinek egészsége
engedi részt vegyen ezen a csak Önöknek szóló esten.
Ötleteiket, javaslataikat kérnénk a Teleházban, az Önkormányzatnál, a falugondnoknál leadni, elmondani.
Támogató segítségüket előre is köszönve:

Falugondnoki beszámoló

FELHÍVÁS UTCA ELNEVEZÉSEKRE

Ismét eltelt egy év, így itt az ideje a falugondnoki beszámolónak.
Már nyolcadik éve, hogy a falunkban megalakult a falugondnoki szolgálat. Szerencsére továbbra is arról tudom tájékoztatni Önöket, hogy az anyagi és tárgyi feltételek adottak a
falugondnoki szolgálat működéséhez.
Mivel az alapfeladatok változatlanok, ezért csak azok végrehajtásáról tudok beszámolni. Jelenleg két első osztályos
kisdiákot és öt óvodást szállítunk, felügyelet mellett Alsóörsre. Természetesen délután a foglalkozások után hazaviszünk
mindenkit a házuk kapujáig. Délben tíz főnek szállítunk ebédet, mindenkinek a saját éthordójában.
Ami örvendetes, hogy a ritkuló recept kiváltások mellett
egyre többen veszik igénybe, - előzetes egyeztetés után - a
szakrendelésekre való eljutáshoz a falugondnoki buszt.
Közös érdekünk, hogy az Önök megelégedésére és minél
hatékonyabban tudjuk kihasználni a szolgálat adta lehetőségeket. Ezért napközben továbbra is elérnek a polgármesteri
hivatalban, vagy a 06-30-9574051-es telefonszámon.
Bácsi Gyula
falugondnok

Tisztelettel:

Kemenes Dénes
polgármester

Tájékoztatjuk Lovas község lakóit és ingatlantulajdonosait,
hogy az Önkormányzat hivatala felülvizsgálta a település
kül- és belterületi utcáinak, útjainak elnevezését. A felülvizsgálatból kiderült, hogy több belterületi, illetve külterületi utca
nincs elnevezve, ami adott esetben a lakcímváltozások, lakcímbejelentések esetében nehézséget okoz. A közterületek,
utcák elnevezése az önkormányzat képviselő-testületének hatásköre, a döntés meghozatalánál a testület figyelembe veszi a
lakosság, és az érintettek javaslatát.
Ezért kérjük a település lakóit, ingatlantulajdonosait, hogy
az utcanévvel még el nem látott közterületek, utcák elnevezésére szíveskedjenek javaslatot tenni.
Javaslataikat írásban, személyesen, postai úton, (8228 Lovas, Fő u. 8.) vagy e-mailben (onkormanyzat@lovas.koznet.
hu) legkésőbb 2008. november 5-ig kérjük eljuttatni az önkormányzat lovasi hivatalához. A beérkezett javaslatokról,
az utca elnevezésekről a képviselő-testület a november 10-i
ülésén dönt.
Javaslataikat előre is köszönjük.
Tóth Gáborné
körjegyző
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M e g hív ó
Ady Endre: A Tűz csiholója (részlet)
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek,
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.„
Lovas Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségre.
Az ünnepség ideje:

2008. október 23.
16 óra

Helyszín: Templomtér

(rossz idő esetén Református templom)
Ünnepi program
Himnusz

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Lovas Község
érintett lakosságát, hogy a település önkormányzata csatlakozott
az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és működtetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj
pályázathoz.
A pályázati feltételeknek megfelelően Lovas Község Önkormányzata pályázatot hirdet az „A”
és „B” típusú támogatásra.
• Az „A” típusú pályázatra az
önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül államilag támogatott és
költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben
folytatja tanulmányait.
• A „B” típusú pályázatra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező (a 2008/2009es tanévben utolsó éves érettségi
előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézményben

felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek,
akik a 2009/2010-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében államilag támogatott
és költségtérítéses felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázatok benyújtásának
határideje:
2008. október 31.
A pályázatokat Lovas Község
Önkormányzatának címére (8228
Lovas, Fő u. 8. Faluház) kell benyújtani személyesen vagy postai
úton. A postai úton benyújtott pályázatoknál a postabélyegző dátumát vesszük figyelembe.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az önkormányzat
hivatalának lovasi irodájában személyesen, vagy a 87/447-694-es
telefonszámon. Pályázati adatlapokat ugyanitt lehet kérni.
Tóth Gáborné
körjegyző

Ünnepi beszédet mond:
Rásky Mihályné
Bél Mátyás díjas történész
Zayzon Csaba
Pannon Várszínház színészének
műsora
Koszorúzás
Szózat

Emlékezzünk együtt!
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Lovasi Hírek
„Hazáért mindent, hazát
semmiért – mondja a kelet-balatoni szólás. A hazáért mindent odaadunk, a hazát semmiért el nem áruljuk - így vették
kuruc és negyvennyolcas elődeink nyomán ötvenhatos forradalmáraink is. Így vette az
egész nép, minden tisztességes, hazaszerető és szabadságra vágyó ember, így gondolták
a lovasiak is.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm az emlékezőket, s külön köszöntöm azokat, akik nemcsak megélték,
de tettek is a forradalomért és
szabadságharcért. Az 52 évvel
ezelőtt történt eseményekre
emlékezünk most. A magyar
történelemnek egy olyan időszakára, mely jelentős visszhangot váltott ki, felrázta az
egész világot. 1956-ban Magyarország a sajtó címlapjára került. Mindenhol kiemelt
helyen foglalkoztak a szovjet
katonai hatalommal szemben
álló maroknyi magyarság forradalmával, melyet Márai Sándor szavai szerint „Csodált és
bámult a világ.”
„Rólunk beszélnek minden
nyelven
Sikong az éter és csodál:
Dávid harcol Góliát ellen..„
Az alapvető emberi jogok
semmibevétele, a kitelepítések, a padláslesöprések, a
bebörtönzések és a közép és
kelet-európai változások a
berlini, majd lengyel események hatottak a magyar belpolitikára is. A kommunista párt
azonban nem tudott úrrá lenni
az 56 őszére kialakult és egyre
mélyülő válságon.
A forradalom békés jellegű
diáktüntetéssel kezdődött. A
Petőfi szobortól és a Műegyetemtől indult menethez csatlakozott Budapest lakossága.
Estére több százezer ember
tüntetett az utcákon. A Bem
szobornál megszületett a forradalom jelképe, a nemzetiszínű lyukas zászló. A Városligetben ledöntötték a Sztálin
szobrot. Nagy és megdöbbentően szép látvány volt, amikor
a ködös októberi estén három
darus kocsi nekirugaszkodott
és a sokezres tömeg lélegzetvisszafojtva figyelte,- mintha
maga sem hinné -, hogy most
porba hull a fél világ évtizedeken át rettegett zsarnoka . A tömeg megrohanta a ledőlt szobrot és diadalittas újongással
mászott fel rá, s köpve, rúgva



Gondolatok 1956-ról
próbálta kitombolni tengernyi
elszenvedett keserűségét. Ez
a nép nem fog többé éljenezni idegen elnyomóknak! Mindenki megdöbbenten nézett fel
a szoborból megmaradt csizmákra, a beléjük tűzött magyar
zászlókra. Sokan szemüket törölgették.
A békésnek induló tüntetések
a Magyar Rádió székházánál
fegyveres harcba torkolltak.
Ma már ismert, hogy az első
lövéseket a székházat védő államvédelmisek adták le. Az
Astoria felől nemzeti lobogós
tankok érkeztek. A hír szájrólszájra futott végig a városon:
„A honvédség velünk van!”
Október 24-e és 26-a között
Budapest több pontján ( Corvin-köz, Széna tér) barikádokat emeltek. A forradalom a
megszálló szovjet csapatok elleni szabadságharccá fejlődött.
Nagy Imre miniszterelnök
kinyilvánította az ország függetlenségét és semlegességét.
Létrejött a többpártrendszer,
Magyarország kilépett a Varsói Szerződésből, s követelte
a szovjetcsapatok végleges kivonulását.
Bár a forradalmi események
központja a főváros volt, a vidéki Magyarország is megmozdult. Főleg élelmiszer
szállítmányok érkeztek az ország különböző részéből, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, a mi balatoni – felvidéki
falvainkból is.
Megalakultak a Forradalmi
Tanácsok. Megyénk forradalmi tanácsának elnöke Brusznyai Árpád latin-ének szakos
tanár lett, aki óvón ügyelt a
rendre, és többször megakadályozta az értelmetlen vérontást.
Mégis halállal büntették.
Megalakultak a nemzetőrségek helyi csoportjai. Lovason
a nemzetőrség parancsnoka
Simon László lett. Fontos feladatuknak tekintették a rend
megszervezését.
November 4-e után nem volt
kétséges, csak magunkra számíthatunk. Már szerveződött
a megtorlás. A szovjet tankok
megindultak, mint az áradat.
Tízéves kisdiákként visszaemlékezve tudom, hogy állandóan a rádió mellett ültünk
várva a jobb hírekre, melyek
helyett csak a rosszak jöttek.
Most már ellenforradalomról
beszéltek, besározva a mártí-

rok , a szabadságharc emlékét.
A forradalom leverése után a
kommunista diktatúra a halottakat méltóképpen még gyászolni sem engedte. A megtorlás során kivégzetteket jeltelen
sírokba temették a hozzátartozók tudta nélkül.
Brusznyai Árpád, Tóth Ilona
orvostanhallgató, Mannsfeld
Péter, akit addig tartottak börtönben, míg el nem érte a 18.
évét, hogy nagykorúként kivégezhessék. A kivégzettek létszáma megközelítette a 400-at.
1956-ért több embert végeztek
ki, mint előző történelmi korszakainkban együttvéve. Több
mint 20 ezer embert ítéltek el
államellenes bűncselekmény
vádjával. 17ezer embert internáltak. Több tízezer ember évtizedekig nem kaphatott a végzettségének megfelelő munkát,
közel kétszázezren kimenekültek az országból s idős meglett
emberként jöhettek csak vis�sza. A 301-es parcella hősei
előtt is csak a rendszerváltás
óta róhatjuk le tiszteletünket.
Október 23-a üzenete nagyon
egyszerű számunkra. Győzelem! A szabadság győzelme a
durva erőszak, a zsarnokság
felett. Mert Tisztelt Hölgyeim
és Uraim, 1956, a magyar forradalom mégis csak győzött,
mert velünk él. Győzött, még
akkor is, ha sokaknak nagyon
sokba került a győzelem.
Rajtunk a sor, hogy felmérjük képesek vagyunk e fogadni
október üzenetét. Tudunk- e az
általa nyújtott erkölcsi tőkével méltó módon gazdálkodni?
Megteszünk-e mindent azért,
hogy a fiatalabb nemzedékek is
megismerjék, megérthessék?
Legrangosabb nemzeti ünnepeink egyike , melyben az
általa szimbolizált események
magukba sűrítik a dicsőséget, tragédiát, éltető erőt és a
gyászt.

A tanulságok levonása erkölcsi kötelességünk. Nézőpontok, hangsúlyok különbözhetnek, azonban az erkölcsi értékrend alapelveiben az
egyetértés nélkülözhetetlen, az
igazolt történelmi tények nem
lehetnek vitásak.
Mindenek előtt fejet kell
hajtanunk október hősei előtt.
Mert ők bátrak voltak, soha
meg nem alkuvók, akiknek
sorsa , kettétört életútja minden magyarázat nélkül hitelesíti a személyt és cselekedeteit. Róluk, 1956 hőseiről írta
Fekete István egy Bécsben élő
barátjának a forradalom lázas
napjaiban a következő sorokat:
„Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és
taktika. Itt csak halálba menő
14-20 évesek voltak, lányok
is, akik betelvén az istentelenség szörnyű ürességével, a
hazugság maszlagjával, nekimentek felborítani a hegyet, és
megfordították a történelmet
és győzelmesen élve maradtak. Élve maradtak elsősorban
azok, akiknek testük meghalt
ugyan, de örökké élnek az
örökkévalóságban és a nemzet
szívében. És élve maradnak a
többiek is, akik itt, közöttünk
élnek.
Ez a mai nap az övék. Meggyújtották azt a lángot, melyet
őriznünk kell, és ha elérkezik
az idő, továbbítjuk az utánunk
jövő nemzedékeknek.
Jobbágy Károly szavaival:
„Nem akartunk híresek lenni,
Ilyen áron meg semmiképp,
Hisz bánatunk már végtelennyi,
De nekünk mindig az jutott,
Hogy a világ minket csodáljon,
S fiaink kapják a golyót.
De megmutattuk a világnak”
Rásky Mihályné
Bél Mátyás díjas történész

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
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Hogyan közlekedjünk ősszel, télen és rossz időben
Egy tragikus baleset az oka
annak, hogy ebben a cikkben
a közlekedésről írok. Balatonalmádi területén történt
egy halálos sérüléssel járó
baleset. Egy személygépkocsi
két személlyel a vasúti kereszteződésben a tilos jelzés
ellenére a sínekre hajtott és
vonattal ütközött.
A várost elhagyó vonat
mintegy 80 kilométeres sebességgel haladt és mintegy 200
méter hosszan tolta maga előtt
a személygépkocsit. Mindkét
személy a helyszínen életét
vesztette, és csak a tűzoltók
tudták a holtesteket kiszabadítani a teljesen összeroncsolódott járműből.
A sajnálatos események kapcsán felmerült kifogásra, megjegyzésre próbálok válaszolni!
„Nem lehetett látni a vonatot a
kanyarban.” Na és! Ha a jelző
lámpa pirosat mutat – nemcsak vasúti kereszteződésben,
hanem közúti kereszteződésben is - meg kell állni. Ez nem
vita tárgya! Ez az első dolog,
amit a kisgyerekeknek meg-

tanítunk, mielőtt az utcára
engedjük őket. A baleseti statisztikában előkelő helyen szerepel a figyelmetlenség, mint
ok. Beszélgetünk, telefonálunk
(ha nincs kézben, akkor is elterelheti a figyelmet) a gépkocsiban, fáradtan, hosszan,
rutinból vezetünk, sietünk.
Nem gondolunk arra, hogy a
közlekedés veszélyes üzem, a
legtöbb áldozatot követeli tőlünk, és a legtöbb figyelmet is
várja tőlünk.
Az előttünk álló őszi, téli
időszakok, a rosszabbodó látási- és útviszonyok is fokozott odafigyelést igényelnek az
utakon, utcákon közlekedők
részéről. Nemcsak a gépjármű
vezetők, hanem a kerékpárosok és gyalogosok is gondoljanak a jó láthatóságra lakott területen kívül ugyanúgy, mint
lakott területen belül. Tudjuk
jól, hogy az utcák kivilágítása
nagyon sokszor kívánni valót hagy maga után. Jusson ez
eszünkbe, amikor sötétben,
sötét ruhában közlekedünk
valahol, vagy lelépünk a járdáról.

Ne csak mástól várjuk el,
hogy vigyázzon ránk, mi is
vigyázzunk magunkra! Ezt
szolgálja az az országos akció, amely során a láthatósági
mellény használatát, a kerékpárosok szabályos közlekedését (rájuk is vonatkozik az
ittas vezetéssel kapcsolatos
zéró tolerancia) és a gyalogátkelőhelyek megközelítését
és szabályos használatát ellenőrzik kollégáink. A fokozott
ellenőrzés elrendelésének oka,
hogy a gyalogosokat és kerékpárosokat érintő balesetek jelentős részében megállapítható volt saját felelősségük is.
Úgy gondolom, a mai mozgalmas életünkben, – még, ha
nincs is jogosítványa – az alapvető közlekedési szabályokkal
mindenkinek tisztában kell
lennie, azokat állandóan frissíteni kell, hogy elkerülhessük
a sérüléssel, esetleg tragédiával
járó baleseteket. Ezért tartja a
Rendőrség fontos feladatának
a kollégáink által az iskolákban tartott baleset-megelőzési
oktatást is.
A tél azonban kellemes dol-

Szüreti felvonulás, cigány zenével
A paloznaki falunapokat idén szeptember
26-28. között rendezték meg. A programsorozat
elmaradhatatlan része a szüreti
felvonulás, mely a hagyományokhoz híven
Lovasra is ellátogatott.
Idén a Lovas pályára vártuk a vendégeket
és az érdeklődőket. A
lovas kocsik megérkezése után, cigányzene
mellett lehetett süteményt, mustot és bort
kóstolni. A kisbíró jókívánságai után, vitéz
Ajtós József c. esperes

áldotta meg a menetet,
a terményeket és az állatokat.
Örültünk, hogy a
szüreti felvonulás ellátogatott
hozzánk!

Reméljük, hogy jövőre
még többen jönnek el
Lovasra, hogy megnézzék a vidám felvonulókat!
Nagy Tünde

gokat is tartogat számunkra.
Közelednek az év végi ünnepek, megkezdődik az ajándék
vásárlás időszaka. Legyünk
óvatosak, amikor az üzleteket,
bevásárlóközpontokat járjuk
nagyobb összegekkel a pénztárcánkban. Az elővigyázatlan vásárló az ajándék vásárlás
öröme helyett könnyen kerül
a megkárosított áldozatok sorába. És ne csak a pénzünkre
vigyázzunk, hanem arra is,
hogy kitől vásárolunk, és milyen minőségű terméket vásárolunk. Amikor egy feltűnően
jó üzletet ajánl valaki, feltétlenül gyanakodjunk, ha nem
akarunk pórul járni.
A Rendőrségen létezik és
kérhető egy „Tárgyazonosító
nyomtatvány”, amelyen saját magunknak rögzíthetjük a
tulajdonunkat képező értékesebb tárgyaink jellemzőit. Ez a
kitöltött nyomtatvány segíthet
bennünket a tárgyak (kerékpár, ékszer, értékes műszaki
berendezések, stb) pontos leírásában, ha bűncselekmény
következtében eltűnnek.
Stanka Mária r. szds

Lovasi
programok
Télre a következő összejöveteleket tervezzük Lovasra:
• Gyógynövény ismereti tanfolyam
Takács Feri bácsival, jelentkezőket várunk.
• Híres emberekkel beszélgetések (például: sportoló, író, színész stb.)
A témával kapcsolatosan várjuk ötleteiket, javaslataikat!
Javaslataikat, ötleteiket, jelentkezésüket Nagy Tündénél adhatják le a Teleházban.
Telefon: 87/575-083 vagy 70-2910-814.

Lovasi Hírek



„Fenntartható élet ?”

Az idén ezzel a címmel indul útjára - a most már hagyományosan megrendezésre kerülő - Lovasi Esték előadássorozat. Úgy gondoltuk
a téma igen aktuálissá vált és
fontos mindenki számára.

Az előadások során kitérünk a ma kialakult válság
okaira, következményeire, a
bekövetkező energiahiányra,
éghajlatváltozásra, az azokra
való felkészülésre, valamint
gyakorlati tanácsokat is szeretnénk adni az egészségünk
megőrzése érdekében.
Az idén is olyan előadókat keresünk, akik jártasak a
szakmáikban és gyakorlati ta-

nácsokkal is szolgálnak majd
a laikusok számára. Ebben az
évben minden részt vevő „Ellenőrző könyvet” kap, melyet
az előadások során aláírathat
az előadóval. Aki minden
előadásra ellátogat, a sorozat
végén kis ajándékot kap.
Reméljük sokan gondolják
majd úgy, hogy érdemes ellátogatni az előadásokra! A
Lovasi Esték időpontjairól,
előadásairól szórólapon tájékoztatjuk Önöket!
Az előadássorozattal kapcsolatosan várjuk építő ötleteiket, tanácsaikat! Találkozunk az előadásokon!
Nagy Tünde

„GYERTYALÁNG”
SZERETETTEL VÁRJUK
A LOVASI NAGY GYULA GALÉRIÁBA
Október 31-én pénteken délután 4 órára
LENDVAI ISTVÁN
szobrászművész tárlatára.
A kiállítását megnyitja: VESZELY LAJOS festőművész
GYERTYALÁNG SZERETTEINK EMLÉKÉRE
Decsiné Kiss Márta műsora
Vendégek:
Csiszárné Novák Edit, Villányi Edit

Újra itt az influenza
Ez az évenként visszatérő, hirtelen magas lázzal,
végtagfájdalmakkal jelentkező vírusos fertőző betegség. Különösen veszélyes a
gyermekekre, valamint az
idősebb, más betegségekkel
küszködő korosztályokra.
Több vírustípus ismert,
ezekből egy járvány idején is
több mutatható ki. Ezért minden évben a legvalószínűbb
előfordulású vírusok ellen készül oltóanyag, ami már sok
éve térítésmentesen hozzáférhető az előbb említett idősebb
korosztálynak.

Ebben az évben különösen
nagy jelentősége van ennek,
hiszen olyan változtatások
váltak szükségessé az oltóanyag összetételében, amilyenek húsz év óta nem történtek. Az idei járványban olyan
vírusok várhatók, amelyek
ismeretlenek a jelen generációk számára, tehát mindenki
fogékonyabb lesz a fertőzésre.
Ezért javasolt mindenkinek beoltatnia magát! Az oltóanyag azoknak is felírható,
akik nem tartoznak a különösen veszélyeztetett csoportba,
ára mintegy 950 forint, en�-

nyit vitathatatlanul megér
mindenkinek, hogy elkerülje
a fertőzést.
Várunk minden érdeklődőt a rendelőben, előzetes
időpont egyeztetés után az
oltás felírására, majd beadására. Ehhez beleegyező
nyilatkozatot kell kitölteni,
aláírni, ezért kérjük szíves
türelmüket.
Mi a teendő, ha már megbetegedtünk? Szövődménymentes esetben, ha a betegség 5-7 nap alatt lezajlik, az
első pár napban jellemzően
magas láz, végtagfájdal-

mak, gyengeség, rossz közérzet jelentkezik, majd a láz
megszűnik. Pár napig még
gyengeség,
fáradékonyság
érezhető, majd rohamosan
javul a beteg állapota. Lázcsillapítás, nagyon sok (legalább 2,5 liter) folyadék fogyasztása, pihenés, fekvés
javasolt. Amennyiben négy
nap után még mindig magas
láz, vagy más tünet jelentkezik – nehézlégzés, köhögés,
erős fejfájás - orvoshoz kell
fordulni!
dr. Bardóczi Miklós

Könyvajánló - Rozéfröccs
A rendkívül szellemesen megfogalmazott könyv a mai nők viszontagságait mutatja be, alapvetően a felnőtté válást, a
barátságot, a szerelmet, a munkakeresést, a fővárosi lét feltérképezését, a folyton keringő tömegbe való beilleszkedést
és egy vidékről felköltözött hölgyemény budapesti kalandjait helyezi górcső alá.
Főleg csajoknak szól csajokról, jellemzően magyar, rengeteg iróniával, humorral és ötletes párbeszédekkel megspékelve.
A hibátlan zenei utalásokkal, életrajzi elemekkel átszőtt, a média, a színház, a filmbirodalom kusza világát bemutató,
bájos és olvasmányos könyv, egy XXI. századi nő belső utazása.
A könyv írója: Judit Ponte. A könyv kikölcsönözhető a könyvtárban!
Nagy Tünde
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A polgárőrég továbbra is létezik
A polgárőrség működik a
faluban, ha az újság hasábjain keresztül nem is sűrűn
számolunk be munkánkról,
gondjainkról, eredményeinkről. A környezetünkhöz
képest bűnözési szempontból csendes a településünk,
ami talán a szervezetünk
működésének is köszönhető.
A mostani időszakban a
házalók, álszámlázók, tűzifa
árusok jelenthetik a problémát. Mindenképpen ajánlatos,
- ha más nem - a szomszéd se-

gítségét kérni, ha jön valaki,
ne legyen senki egyedül otthon, amikor idegen érkezik a
házhoz. A bűnelkövetők célpontjai az idősebb emberek,
egyedülállók, akik a fiatalok
óvatlanságát is képesek egy
pillanat alatt észrevenni és kihasználni.
Nem csak biztonságérzetet,
hanem valós biztonságot is
jelent idősnek, fiatalnak egyaránt, ha ilyen esetben több ismerős, barát van a házban, mivel több szem többet lát, jobban észre tudják venni a rossz
szándékot, és a vele szembeni

fellépés is biztosabb, kevesebb
veszéllyel jár.
Kérjük, ha valaki gyanús
gépkocsi, vagy emberek mozgását tapasztalja, jelezze a polgárőröknek. Ők tudják a teendőket, de addig is a rendszám
felírása, a személyleírás, mozgásirány megjegyzése nagyon
nagy segítséget nyújthat.
Polgárőrségünk a képviselőtestület elmúlt évi 25 ezer forintos támogatását megkapta,
az ez évi támogatás még nem
került átutalásra. Folyamatban van a beszerzése jó minőségű feliratos pólóknak,

egységes dzsekiknek, és szeretnénk megfelelő típusú rádiókat venni, amihez a „civilek”
is tudnak csatlakozni, ha beindítjuk a rendszerünket. Ez
utóbbiról később, amikor aktuális lesz, külön tájékoztatást
fogunk adni.
Köszönjük mindazoknak,
akik megtiszteltek bennünket
az adójuk egy százalékával,
mely több mint 25 ezer forint
volt. Úgy véljük, hogy kell a falunak ez a szolgáltatás, amit a
polgárőrség biztosít.
Szűcs József

Biztosítót kell választani novemberben
A november a kötelezőbiztosítások meghosszabbításának, esetlegesen módosításának az időszaka. Takács
Lászlót a KÖBE területi képviselőjét kérdeztük minderről.
– Egy biztosítást 30 napos
felmondási időszakkal lehet
felmondani – kezdi a tájékoztatást Takács László. - A
felmondást írásban kell megtenni, két példányban. A felmondólevelet
személyesen
vagy ajánlott levélben kell eljuttatni a biztosítóhoz. Fontos, hogy az egyik példányt
mindenképpen őrizzük meg,
mert az új szerződés megkötéséhez szükséges – folytatja tovább a beszélgetést László. Az
ügyfelek számára azért csak a
november hónap áll rendelke-

zésre, mert az új szerződéseket
december végéig meg kell kötniük a biztosítóknak.
A biztosító társaságok október 30-án kötelesek megjelentetni az új díjaikat két országos
napilapban, mely jelen esetben
a Magyar Nemzet és a Népszava. Persze vannak olyan
szolgáltatók, akik még további
sajtóorgánumokat is felhasználnak, hogy áraikat minél
többen olvassák. – Ha valaki
esetleg nem tudná értelmezni ezeket a számadatokat, az
nyugodtan keressen meg bennünket, hátha tudunk segíteni
– hangsúlyozza Takács László.
Az új biztosítás megkötéséhez szükség van a felmondólevélen kívül a forgalmi engedély
másolatára, az utolsó díj befizetését igazoló feladóvevényre,

bizonylatra. Az új biztosítóhoz
el kell juttatni a bonus fokozatot igazoló dokumentumot,
és természetesen nem szabad
otthon hagyni a személyi igazolványt, a lakcímkártyát és az
adókártyát. Jogi személy esetén a cégkivonat és az aláírási
címpéldány is elengedhetetlen.
Amennyiben valaki nem tud
személyesen új szerződést kötni, az írjon egy meghatalmazást két tanú jelenlétében.
– Néhány ügyfélnél problémát jelent a kártörténeti igazolásnak a behozatala. Ez azért
fontos, mert ha nem érkezik be
mindez a kötéstől számított 90
napon belül, akkor a biztosító
automatikusan a szerződést
M4-be sorolja, melyet kormányrendelet szabályoz – fejezi be a beszélgetést Takács

László. Ha valakit egyébként
a biztosító M4 fokozatba sorol
és előtte B10-ben volt, az onnantól kezdve négyszer annyi
díjat fizet havonta, mint előtte.
Már csak ezért is megéri, hogy
betartsuk a rendeleteket.
Apropó pénz! Takács László
még említést tett arról, hogy
a túlságosan kedvező árakat
„felvonultató” biztosítók nem
biztos, hogy a legmegfelelőbbek, mert ilyenkor érvényesülhet az „olcsó húsnak híg a leve”
mondás. László nevek nélkül
említést tett arról, hogy voltak
olyan társaságok, akik ugyan
kedvező feltételeket biztosítottak az ügyfeleik számára, de
később már biztosítóként nem
tudtak tovább működni.

Felhívás könyvvásárra
A Lovasi Könyvtár könyvvásárt szervez a kiselejtezett, ajándékozott könyvtári könyvekből 100Ft/db áron. A könyvek között találhatók régebbi és újabb kiadásúak. Téma szerint: mezőgazdasági, történelmi, mese, útikönyvek, regények, stb.
Helyszín: Lovas Faluház földszinti kisterem.

A vásár időpontjai:
November 4. (kedd)
13.45-17.45
November 5. (szerda) 13.45-16.00
November 6. (csütörtök) 13.45-17.45
November 7. (péntek) 12.00-16.00
November 8. (szombat) 8.00-12.00

Szeretettel várunk minden könyvbarátot!

Szendi Péter

Lovasi Hírek



Túlszámlázok a DRV-nél
Rendszerprobléma miatt elsősorban
társasházaknál túlszámlázások keletkeztek a DRV-nél, melyet néhány héten
belül orvosolni kívánnak.
A túlszámlázás információink szerint
érintheti egyes családi házakat is. Bővebb
információt a 06-40-240-240-es helyi tarifával hívható telefonszámon adnak.
Kérjük, hogy mindenképpen használják
ügyfélazonosítójukat, mert enélkül az
ügyfélszolgálat nem tud információt biztosítani.
Nemcsak nyáron, hanem télen is oda
kell figyelnünk a vízórákra. A fagyos idő
beálltával gyakran előfordul, hogy egyes
ingatlanoknál nem végzik el a tulajdonosok a víztelenítést, és ez komoly károkat
okoz.
A szolgáltatást szabályozó kormányrendelet alapján a fogyasztó köteles a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről
gondoskodni. A megrongálódott vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének,
továbbá hitelesítésének költségeit idővel
majd a szolgáltatónak kell megtérítenie.
A DRV vezetősége az alábbiakra hívná
fel a figyelmet, hogy ezzel is megelőzhes-

Újabb jelentős beruházás a veszprémi
kórházban
Közel harminc milliós beruházással,
amelyből 19,5 milliót a megyei önkormányzat vállalt újabb beruházást valósítottak meg a Veszprém megyei kórházban
– hangsúlyozta Sándor Tamás a megyei
önkormányzat irodavezetője. Országszerte
ritkaság, hogy az egészségügy mai helyzetében egyre gyakoribbak a mostanihoz hasonló események – mondta dr. Rácz Jenő
főigazgató az ünnepélyes átadáson október
3-án.
A szülészeti-nőgyógyászati osztály közelébe költöztették a család és nővédelmi
tanácsadót, a terhes tanácsadást, illetve a
nőgyógyászati szakrendelést. Eddig valamennyi a rendelőintézetben működött. A
rendelőbe helyükre a bőr- és nemi beteg

sük a komoly károkat és a vele járó plusz
költségeket. A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasolják ellátni, mely nemcsak az akna mennyezetére, hanem az oldalfalakra is javasolt. A
szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy
nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. Az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását mindig ellenőrizni
kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a hideg
levegő az aknába áramolhat. A lebúvónyílást záró aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasolják ellátni, annak
résmentesen záródnia kell. A hőszigetelés
mértéke ugyanis mindenkor függ a külső
hőmérséklet alakulásától.
A téli időszakban nem használt ingatlantulajdonosok figyelmét
az alábbiakra szeretnénk felhívni.
Az esetleges vízelfolyások megelőzése
érdekében fontos, hogy a vízmérő előtti,
közterület felé eső csapot a téli használaton kívüli időszakra ideiglenesen zárjuk
el. Amennyiben az elzáró csap nem működik, azt mindenképpen jelezni kell a
DRV felé. Magát a víztelenítést egyébként
roppant egyszerűen el lehet végezni, ehhez nem szükségeltetik szakember.

Ki kell nyitni a kertben, épületekben található csapokat, és le kell engedni a berendezésekből (bojler, WC tartály, stb.) a
vizet. Ezután megfelelő állásba kell fordítani a vízmérő utáni víztelenítő csapot,
majd a maradék vizet engedjük le a házi
vezetékhálózatból A víztelenítés után
mindenképpen ellenőrizni kell, hogy az
elzáró csapok megfelelően zárnak. A vízmérőn lévő számlálókerekek ilyenkor már
nem mozoghatnak.
Persze nemcsak télen érdemes a vízórákat nézni, hanem nyáron is. Egy kormányrendelet szerint ugyanis lehetőség van locsolási kedvezmény igénylésére. Idén, aki
ezt nem tette meg, annak javasoljuk, hogy
2008. április 15.-éig nyújtsa be a szolgáltató részére az ezzel kapcsolatos igényét. A
www.drv.hu honlapon pedig letölthető az
ilyen jellegű dokumentum, melyet kitöltve, aláírva két példányban kell eljuttatni a
Dunántúli Regionális Vízmű felé. Visszamenőlegesen díjkorrekciót érvényesíteni
sajnos már nem lehet, de legalább öt hónapon keresztül (május 1-től szeptember
30-ig) tíz százalék kedvezményt biztosít
így a szolgáltató.
Szendi Péter

gondozó került, amit a volt gyermekkórházból költöztettek oda. A volt gyerekkórház épületét a közelmúltban a megyei
önkormányzat térítés nélküli használatra
átadta a Pannon Egyetemnek.
Az átköltöztetéssel és átalakítással az
említett tanácsadások és szakrendelések a
szülészeti-nőgyógyászati osztállyal együtt
az eddiginél kedvezőbb környezetbe került. Dr. Csergőffy Gyula szülész-nőgyógyász főorvos elmondta: az igény a szülészeti-nőgyógyászati osztály iránt rendkívül jelentős. A születéseket tekintve már
eddig a tavalyihoz képest harminc százalékos növekedést könyvelhetnek el, amely
harminc százalékos ágyszámleépítés mellett történt. A megyei kórházat egyre többen keresik fel az ellátási területen kívülről
is, többen jönnek Budapestről. Korábban
ez fordítva történt.

– Évente százezres nagyságrendben, naponta 2000-2200 járó beteget látunk el a
megyei kórházban, ezen kívül négy gondozóközpont is működtetünk – hangsúlyozta
dr. Vándorfi Győző, a terület ellátásáért felelős igazgató.
Dr. Rácz Jenő megjegyezte: a kórház és
az önkormányzat együttműködése harmonikus. A kórház eredményei kiemelkedőek az országoshoz képest, ezért célszerű
lenne, ha ezt a központi döntéshozók a
többlet finanszírozáskor figyelembe vennék. Örömmel számolt be arról, hogy a
megyei önkormányzat az intézmény rendelkezésére bocsát újabb 62 millió forintot.
Kérdésre válaszolva a főigazgató elmondta:
a pénznek számtalan helye van, konkrét
felhasználásáról az év végi mérleg tükrében döntenek.
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Temetői rendelet
A Képviselő-testület elfogadta
a temető fenntartásáról és működéséről szóló helyi rendeletet.
Lovas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2008. szeptember 15-i rendkívüli nyílt ülésén megalkotta a temető fenntartásáról és működéséről szóló
10/2008. (X.20.) rendeletét, amely
szabályozza a köztemető működési rendjét, valamint rendelkezik a sírhely megváltási díjakról.

A rendelet 2008. október 20-én
lépett hatályba, kivéve a sírhely
megváltási díjakat tartalmazó
mellékletet, amely 2009. január
1-től hatályos. A Képviselő-testület az állandó lovasi lakosok
részére a díjak halasztott fizetését
határozta el, az amúgy is tetemes
költségek enyhítése érdekében.
E szerint 5 év alatt 2009-2013-ig
éri a fizetendő sírhely megváltási
összeg a megállapított díj teljes
összegét, vagyis 100 %-át.

A fent írtakat az alábbi táblázat
mutatja.
A megállapított fizetési könnyítés
csak a tényleges temetés alkalmával
történő megváltásra vonatkozik. A
sírhely előre történő megváltása
esetében a megállapított díj 100 %os teljes összegét kell befizetni az
Önkormányzat részére.
A testület döntött arról is, hogy
a nem állandó lovasi lakosok
esetében – mivel egyre nagyobb
igény mutatkozik a nem lovasi la-

kosok részéről, és a rendelkezésre
álló terület véges - ezt a fizetési
könnyítést nem biztosítja. A részükre biztosítandó sírhelyekről
külön írásbeli kérelem alapján
hoz egyedi döntést a testület.
A temető fenntartásáról szóló
rendelet részletesen megtekinthető az önkormányzat lovasi hivatalában valamint Lovas Község
honlapján a www.lovas.hu alatt.
Tóth Gáborné
körjegyző

Fizetendő díjak
Használati
idő

Temetési hely

Urnafülke
Urnasírhely
Egyes sírhely
Kettes sírhely
Gyermeksírhely
Kettős sírbolthely
Négyes sírbolthely

2013-tól fizetendő A
rendelet szerinti sírhely
megváltási díjak (100 %)

25 év
25 év
25 év
25 év
25 év
100 év
100 év

7.000,12.000,14.000,25.000,1.000,120.000,150.000,-

2009-2010.évben
2011-2012.évben
fizetendő díj
fizetendő díj
(megállapított díj 70 %-a) (megállapított díj 85 %-a)
4.900,8.400,9.800,17.500,700,84.000,105.000,-

Elmélkedés Halottak Napján

Kedves Testvérek!
Különös nap ez a mai. Ilyenkor
hívő és hitetlen megfordul a temetőben. Sokszor fáradságot és
áldozatot nem kímélve az ország
más részeiből, vagy egyenesen határainkon túlról, hogy egy-egy szál
virágot, gyertyát helyezzen szeretteinek sírjára. Hogy miért van ez,
arra talán a legtöbben azt mondják: mert így szokás. Tény azonban,
hogy ezen a napon mindenki találkozik valahogy a halállal. Találkozik a gyermek, akinek legtöbbször
csak azt a számára izgalmas és játékos eseményt veszi észre a mai
napból, hogy gyertyákat kell gyújtani a síroknál. Találkozik a fiatal,
aki közömbösen és unottan van jelen, de valami fojtogatót ő is érez a
levegőben, hiszen illetlen ilyenkor
hangoskodni a temetőben. Találkozik az élet delén túl lévő ember,
aki ezen a napon elveszett hozzátartozóit idézi fel. S találkozik az
idős ember, aki egyre közelebb érzi
magához a halál jeges leheletét.
Halál.
Fogyasztói társadalmunk elegáns
társaságaiban modortalanságnak
számít szóba hozni a szenvedéssel, halállal kapcsolatos dolgokat.
Ha mégis a halálról kényszerülünk
beszélni, akkor legfeljebb általános
alanyban fogalmazva annyit mondunk: az ember meghal. Az ember,
de sosem én, s voltaképp a halált
olyan dologgá szelídítjük, amely
senkihez sem tartozik. Menekülünk az igazság kimondása elől,
hogy az ember halálra születik.

Ma - modortalanság ide, vagy
oda - érezzétek a halál fagyos leheletét a temetőket járva, mint a fagyos szelet, amellyel szemben akárhogy öltözködünk is, talál egy rést
ruházatunkon, ahová metsző jegességgel behatol. A halállal szemben
nincs menekülés: mindannyiunkat
utolér előbb, vagy utóbb.
A halállal kapcsolatban két út
tárul fel. Az egyik az, amelyik sehová sem vezet, csak a megsemmisülés sötét feneketlen szakadékába.
Ha éles tekintettel járunk a világban, akkor láthatjuk, hogy a mai
modernnek nevezett társadalmak
ezen az úton járnak, amelyre méltán használhatjuk a halál kultúrája
elnevezést. Hiszen a mindenáron
való evilági érvényesülés a halál
utáni élet totális tagadásából fakad.
De létezik egy másik út a halállal kapcsolatban. Akik ezen az úton
járnak egyfajta módon hitet tesznek amellett, hogy valaminek lenni kell a halál után. Teszik ezt egy
ösztönös optimizmustól vezettetve, vagy pedig azért mert az elmúlt
ateista propaganda ellenhatásaként
ma felerősödtek a különböző okkult tanokat hirdető mozgalmak.
Ennek az útnak egy sokkal világosabb folytatását nyitotta meg
a keresztények Istene, mert a kereszténység a halál tapasztalatára egyedülállóan eredeti és meghaladhatatlan választ hozott. Ez a
válasz abban áll, hogy fölértékeli
az ember életét az őt megillető méltóságra.

Az ember Isten képmására van
teremtve, s belé van ezáltal oltva a
halhatatlanság csírája. Ezért van
folytatás a halál után. Erre a gondolatra azonban minden más vallás
valamilyen szinten eljutott, hogy
a lélek halhatatlan. Amit a kereszténység ehhez hozzátesz, s ami a
kereszténységet egyedivé teszi ezen
a területen is, az az, hogy az Isten
megtestesült Jézus Krisztusban,
magára vette emberi természetünket, s az, hogy halála után feltámadt,
elsőként a halottak közül, hogy
majd mi is mindannyian - hívők és
hitetlenek egyaránt - feltámadjunk.
Más dolgok mellett ezek azok a sajátos vonások a kereszténységben,
amelyet soha emberi elme ki nem
talált volna, ezek azok, melyek közvetlenül Istentől származnak. Ha ő
ezt nem adta volna tudtunkra, ma
sem tudnánk.
Jézus Krisztus megtestesült, magára vette emberi természetünket.
Ezzel Isten isteni szintre értékelte
fel az emberi életet.
Jézus Krisztus feltámadt, elsőként a halottak közül, hogy mi
utána mindannyian feltámadjunk.
Ez a kereszténység lényege, amire
azt mondta Szent Pál: „Ha pedig
Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs
értelme a ti hiteteknek sem.” Ha
Krisztus nem támad föl, akkor a
kereszténység csak egy a sok kulturális irányzat között, amely ma
divatos, holnap pedig idejétmúlttá
lesz. Ennek fényében elszomorító,
hogy ma milyen kevesen hisznek

5.950,10.200,11.900,21.250,850,102.000,127.500,-

a feltámadásban még a magukat
hívőnek, kereszténynek valló emberek között is. S akkor ezek az
emberek szoros értelemben nem is
nevezhetők keresztényeknek.
A mai nap kérhetetlenül szembesít a halállal és a feltámadással.
A kérdést neked kell eldöntened: te
melyik utat választod? Azt, amely
a semmibe torkollik. Azt, amelyik
homályosan hisz az örökkévalóságban, vagy pedig ennek Istentől
megvilágított szakaszát, mely hisz
a feltámadásban. A kérdést neked
kell megválaszolnod, hogy milyen
hittel léped át a temetők kapuját,
melyre az van felírva: Feltámadunk!
A halállal és a feltámadással való
számvetés, számvetés egész életünkkel is. Mert a befejezés határozza meg mindazt ami előtte van.
Döntésed nemcsak elméleti. Nem
elég elhinni, hogy van Isten, aki értelmet adhat további életednek, ha
rábízod magad, hanem úgy is kell
élni.
Végezetül egy mondatot vigyetek haza mintegy összefoglalásaként mindannak, amit mondtam
Mózes szájából: „Ma tanúul hívom
ellenetek az eget és a földet: életet és
halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet,
hogy te is, utódaid is életben maradjatok!”
Ámen.
Ócsai József Barnabás
plébános
Harsány
www.communio.hu alapján

