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Bogdán László főépítész el-
mondta, hogy a településkép vé-
delméről szóló 2016. évi LXXIV. 
Törvény új jogintézményt veze-
tett be a magyarországi települé-
sek építészeti, településképi vé-
delmének biztosítása érdekében, 
mellyel közös életterünk, Lovas 
település építészeti értékei védel-
mének új korszaka kezdődhet 
el. Felvállalva és elindítva ezt a 
nagyszerű folyamatot, elkészíti 
településünk Településképi Ar-
culati Kézikönyvét, mely a tele-
pülés esztétikus lakókörnyezeté-
nek jövőbeli kialakítása, illetve 
védelme érdekében lehetőséget 
teremt a jellegzetes települési 
építészeti karakterjegyek meg-
határozására és széleskörű társa-
dalmasítására.

A készülő kézikönyv a - te-
lepülés természeti és épített 
környezete által meghatározott 
- településképi jellemzők bemu-
tatásának és minőségi formálá-

sának eszköze. Igyekszik feltárni 
és ismertetni a településen belül 
jól elkülönülő egyes településré-
szek arculati jellemzőit és azok 
értékeit, mindezek figyelembe-
vételével szöveges és képi meg-
jelenítés formájában javaslatot 
tesz a településképhez illeszkedő 
építészeti elemek alkalmazására.

A Kézikönyv nem kötelezően 
betartandó előírásokat felso-
rakoztató rendelkezés, hanem 
elsősorban a települési döntés-
hozók és az érintett lakosság 
tájékoztatását segítő, szemlé-
letformáló kiadvány lesz. A 
jogszabályok útvesztője helyett 
röviden, lényegre törően és min-
denki számára érthető módon 
igyekszik bemutatni települé-
sünk környezetalakítással kap-
csolatos előremutató elvárásait. 
A Kézikönyv meghatározza a 
település településképi jellemző-
it, a településképi szempontból 
egymástól jól elkülönülő telepü-

lésrészeket arculati jellemzőikkel 
és értékeikkel, a településkép mi-
nőségi formálására vonatkozó 
javaslatokat, a településképhez 
illeszkedő építészeti elemeket. 
Mindezekkel pozitív irányba 
szeretné terelni a jövőbeli épít-
kezéseket.

A településkép védelmét a 
Kézikönyv mellett lesz hivatott 
szolgálni az arra épülő település-
képi rendelet is, mely jogszabályi 
formában fogja szabályozni a te-
lepüléskép védelmének elemeit 
és a településkép alakításának 
eredményes érvényesülését a 
meglévő építmények felújítása, 
valamint az új épületek terve-
zése és kivitelezése során. Az új 
jogszabályi előírások a település-
kép védelmének széleskörű tár-
sadalmi közreműködésen ala-
puló elvégzését tűzték ki célul, 
melynek a Kézikönyv készítése 
során településünkön is igye-
keztek messzemenőkig eleget 
tenni. Egyben hálás köszönetét 
fejezte ki mindazon lakosoknak, 
szervezeteknek és közreműködő 
partnereknek, akik segítőkész, 
támogató munkájukkal, javas-
lataikkal előremutató módon 
járultak hozzá Lovas Község Te-
lepülésképi Arculati Kéziköny-
vének elkészültéhez.

Ezután Ferenczy Gáborné 
polgármester beszámolt a 2017-
es évi fejlesztésekről, a megnyert 
pályázatokról. Egyben megkö-
szönte a testület, a hivatali dol-
gozók, a civilszervezetek és a 
lakosság önzetlen munkáját. A 
település önkormányzata idén is 
takarékos, racionális gazdálko-
dást folytatott. Adóemelés nem 
történt és új adónemet sem ve-
zettek be. 

Lovas egyik legforgalmasabb 
utcáján, a Balatoni úton, mint-
egy 500 méter hosszban járda 

épült, melyet az önkormányzat 
saját pénzből finanszírozott. - 
Sajnos nem volt lehetőségünk pá-
lyázni erre a nagy volumenű pro-
jektre, melynek költsége elérte a 
22 millió forintot. A lakosság már 
évek óta kérte az önkormányza-
tot, hogy a forgalmas útszakasz 
mellé járda épüljön. Ez szerencsé-
re most megvalósult, köszönhető 
az elmúlt évek takarékos költség-
vetésének – kezdte Ferenczy Gá-
borné polgármester. 

Az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkor-
mányzatok fejlesztésére a Bel-
ügyminisztérium pályázatot írt 
ki. Ebből Lovas a Kövestetőn 
lévő utcák nagy részét tudta 
portalanítani, újságolta öröm-
mel Ferenczy Gáborné. – Ez is 
egy komoly beruházása volt a 
településünknek, hiszen a lakos-
ság nagy örömére a belterületi 
utakat martaszfalttal felújítottuk, 
mindezen fejlesztés a külterületi 
utakat sajnos nem érintette. Itt 
szeretném köszönetemet kifejez-
ni 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-
említette, hogy az ÉKDU4-
projektben való részvételre 
körülbelül hat éve pályáztak, 
decemberben jött a jó hír, hogy 
bekerültek a kiválasztott telepü-
lések közé. A beruházások kap-
csán a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium szervezi a kivitelezést 
– mondta el Ferenczy Gáborné. 
Hozzátette, esetükben a község 
egy eddig nem csatornázott ut-
cájában végzik el tavasszal a kö-
rülbelül 8-10 millió forint értékű 
csatornázási munkálatokat.

Szendi Péter

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület a faluház 
nagytermében. Legelőször Bogdán László főépítész 
számolt be a tervezett Település Arculati Kézikönyvről, 
mely elérhető a község weboldalán is: http://www.lo-
vas.hu/egyeb-dokumentumok.
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Újévi gondolatok

Az áldozattá válás megelőzése érde-
kében adtak tanácsot a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság munkatársai Zán-
kán. A helyi Őszirózsák Nyugdíjasklub 
tagjainak tartott tájékoztatót a helyi 
rendőrkapitányság bűnmegelőzési elő-
adója és a település körzeti megbízott-
ja.

A rendőrök az idősebb korosztályt 
veszélyeztető problémákra hívták fel 
a megjelentek figyelmét. Az alábbi va-
gyonvédelmi és otthonbiztonsági taná-
csokkal szolgáltak:

–   Idegent soha ne engedjenek be az 
otthonukba!

–  Téli tüzelőt csak ellenőrizhető cég-
től vásároljanak, és minden esetben 
kérjenek számlát!

– Ingatlanjuk ajtaját, az udvari kaput 
mindig tartsák zárva még akkor is, 
ha az udvaron vagy a kertben tartóz-
kodnak!

–  Bankkártyájuk PIN kódját semmi-
lyen körülmények között idegen ré-
szére ne tegyék hozzáférhetővé!

–  Idegen személynek ne árulják el, ha 

egyedül élnek, vagy tartózkodnak 
ingatlanjukban!

–  Nem létezik olyan nyeremény mely 
átvételéhez előzetesen kellene pénzt 
utalni, vagy telefonszámot feltölteni!

–  Közműszolgáltató túlfizetés esetén 
soha nem ad vissza készpénzt az 
ügyfélnek!

Az előadáson résztvevőknek alkalmuk 
nyílt arra is, hogy a szakemberek felé fel-
tegyék a témával kapcsolatos kérdéseiket.

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
iskolai bűnmegelőzési tanácsadó

Az idősek biztonságáért

A karácsony üzenete, a csend a béke és a szeretet még itt 
van a szívünkben. Az elmúlt hetek nyugalmas szeretetében 
léptünk át az újévbe. Nem hiszem, hogy akad olyan em-
ber, aki ne valamilyen ígérettel kezdené az újévet. Az ember 
alapvető tulajdonsága, hogy vágyik a megújulásra, akarja 
a szebbet, a jobbat. 

Vajon van-e olyan, aki az újesztendő kezdetén ne mér-
legelné az elmúlt évet, és ne készítene összegzést annak 
eredményeiről és hiányosságairól egyaránt? Ezt én már 
megtettem a január elsejei újévköszöntőn, de most a he-
lyi újság hasábjain is megismétlem. Mint azt érzékelhet-
ték a település lakói, nagy fejlesztések történtek Lovason. 
Önerőből létesült a Balatoni úti járda, és pályázat útján 
valósult meg a Kövestető útjainak portalanítása. Továbbá 
van egy elnyert pályázatunk a Kövestetőn található Bar-
tók Béla út elmaradt csatornahálózatának kiépítésére. Az 
önkormányzat erejéhez mérten megpróbált a családoknak 
segítséget nyújtani. Nem vezettünk be új adónemet és évek 
óta nem emeltük a helyi adók mértékét sem, ezzel is támo-
gatva a településen élőket. 

A képviselő-testületben mindenki egyéni érdek nélkül azon 
dolgozik, hogy minél szebben fejlődjön a település, hogy bé-
kében élhessünk, és hogy jobban boldoguljanak az ittélők. A 

sikerek eléréséhez a hivatal dolgozói is nagymértékben hoz-
zájárultak. Meg kell említenem országgyűlési képviselőnket, 
Dr. Kontrát Károly urat, aki sokat segített nekünk az elnyert 
pályázatoknál. Tavaly is sikeresek voltak a rendezvényeink, 
sok embert vonzottak, tovább öregbítették Lovas hírnevét. 
Örömömre szolgál, hogy az önkormányzatnak kiváló a 
kapcsolata az egyházakkal, a helyi civil szervezetekkel, akik 
szintén sok segítséget nyújtottak az elmúlt évben. 

Minden számvetés eredménye egy újabb, nehezen be-
tartható fogadalom és egy, az előző évihez hasonló sikeres 
újesztendő megtervezése. Mi, emberek nem vagyunk egy-
formák. Eltérőek személyes ambícióink, terveink, értékeink, 
sok mindenben másképpen gondolkodunk. Abban viszont 
- úgy gondolom - mindannyian egyetértünk: szeretnénk 
az újév napjait szeretetben, boldogságban, egészségben, 
békességben eltölteni. Én ahhoz kérem a Jóisten segítségét, 
hogy ez sikerüljön falum minden lakójának. Képviselőtár-
saim és a hivatal összes dolgozója nevében: Boldog új évet 
kívánok Lovas állandó lakosainak és nyaralótulajdonosai-
nak!

Ferenczy Gáborné
polgármester
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Biztonságban élhetünk

– A 2017-es és az előtte levő 
év olyan kihívásokat, válságje-
lenségeket tartogatott az EU és 
Magyarország számára, ame-
lyeket kezelni kellett jogi úton, 
gazdasági-, és társadalompo-
litikai eszközökkel, hangsú-
lyozta az alkotmányjogász. 
Ifj. Lomnici Zoltán utalt a 
régió tíz országában készített 
felmérésre, miszerint az uniós 
tagsággal sokan elégedettek 
a közép-európai térségben, 
viszont nem elégedettek a 
brüsszeli vezetéssel, főleg 
Csehországban, Szlovákiában, 
és Magyarországon. Ez – mint 
mondta - arra vezethető visz-
sza, hogy nem tudják kezelni 
a legújabb gazdasági, biztonsá-
gi és migrációs válságot. Nem 
tesz jót az EU megítélésének az 
sem, hogy kiderült, az Európai 
Parlamentben több száz kép-

viselő eladta magát és olyan 
lobbilistákra került fel, melyek 
külföldi, tengerentúli pénzügyi 
érdekeket szolgálnak. 

-Mi lenne, ha április 8-án 
nem a mostani kurzus ma-
radna hatalmon Magyaror-
szágon? – kérdezte az alkot-
mányjogász. Hozzáfűzte, akik 
úgy gondolják, hogy a mostani 
értékeket, eredményeket meg 
kell védeni, azoknak résen kell 
lenni a választásoknál. Fontos 
a biztonság, a gazdasági sta-
bilitás, amely akár uniós for-
rások nélkül is stabilan tudja 
Magyarországot tartani. A 
társadalompolitika az ország 
nemzeti, keresztény gyökerei-
re is támaszkodik, és meg kell 
tenni mindent azért, hogy ezt 
az irányvonalat megtartsa, az 
eredményeket megőrizze. 

A brüsszeli vezetéshez ha-

sonlóan a magyar ellenzék is 
összevissza kapkod, leginkább 
a pozícióharc az első, és nem 
az, hogy valós alternatívát 
nyújtsanak. Nekik át kell gon-
dolni, számukra fontos-e, hogy 
bevándorló országot akarnak-e 
Magyarországból, vagy nem?

Az előadó aláhúzta, a V4 Eu-
rópa motorja, stabil közösség 
az EU közepén, amelyre nehéz 
időszakban is lehet támasz-
kodni. Hajtóvadászatot indí-
tanak az egyes tagországokkal 
szemben, különböző jogál-
lami, és egyéb eljárásokkal 
riogatják a polgárokat. Mint 

mondta, helyes, hogy a nem-
zeti szuverenitásért az állami 
intézmények is hadrendbe áll-
tak, legutóbb a Magyar Alkot-
mánybíróság kimondta, van-
nak olyan brüsszeli döntések, 
amelyekkel szemben megálljt 
lehet parancsolni. Ilyen a be-
vándorlás, amelynek kapcsán 
az unió alapszerződése tagál-
lami hatáskörbe utalja, hogy az 
adott államban kivel kívánnak 
együtt élni. 

Kovács Erika
(Veszprém megyei Napló)

Fotó: Kovács Erika

A Don-kanyar lovasi 
hőseire emlékeztek

Január 13-án a Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelt XIII. századi 
lovasi Római Katolikus Templomban bemutatott ünnepélyes szentmisé-
ben is felidézték a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg 75 esztendővel 
ezelőtti doni tragédiáját. A keleti fronton 1943. január 12-én kezdődött 
harci cselekmények hősei rendkívüli bátorságról tettek tanúbizonyságot, 
de a jelentős túlerőt nem tudták feltartóztatni, így Európa egy része és 
benne hazánk 45 évre a bolsevizmus rabigájába süllyedt.

Szentbeszédében vitéz Ajtós József László címzetes prépost, kerületi 
esperes, plébános kiemelte, hogy magyar katona fiaink a legdrágábbat, 
az életüket áldozták fel a Haza oltárán. A hadtest élén vitéz Jány Gusz-
táv m. kir. honv. tábornok személyében hiába állt egy felkészült kato-
nai vezető, az ellenséges szovjet fölényével szemben tehetetlenek voltak 
haderőink. Az egyházi vezető külön kiemelte, hogy a Vitézi Rend tagja-
ként is fontos számára a magyar vitézség eszményének ápolása, hőseink, 
mártírjaink és vértanúink emlékének megőrzése.

A szentmise végén vitéz Ajtós József László címzetes prépost, kerületi 
esperes, plébános vezetésével a jelenlévők kivonultak a II. világháború 
helyi hőseinek emlékművéhez, közösen imádkoztak a magyar hősökért, 
majd a Lovasi Római Katolikus Egyházközség, a Történelmi Vitézi Rend 
és a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet képviselői elhelyezték a 
kegyelet koszorúit. A Don-kanyar hősei előtti tiszteletadás a Himnusz 
közös eléneklésével zárult.

vitéz Pintér Kornél, 
Holczhauser János m.kir. szakaszvezető (1910-1943) unokája

Búcsú Magyar Pál egykori
hortobágyi kitelepítettől

Január 5-én a lovasi temetőben, majd azt követően a Szűz Mária 
Szent Neve tiszteletére szentelt XIII. századi Római Katolikus Temp-
lomban bemutatott gyászmisén vettünk végső búcsút Magyar Páltól, 
településünk megbecsült és kedvelt polgárától, aki Karácsony más-
napján tért meg Teremtőjéhez.
Pali köztünk élt, segítőkész volt, egész életét beárnyékolta viszont a 
kevesek által ismert tény, hogy évtizedekkel ezelőtt családjával együtt 
a kommunista diktatúra áldozata lett. Az Államvédelmi Hatóság 
1952. július 17-én barbár módon elhurcolta tótkomlósi otthonából  
édesapját, Magyar Györgyöt és édesanyját Járosi Annát, velük együtt 
6 gyermeküket. Fél órát kaptak személyes tárgyaik összekapkodá-
sára, majd egy teherautó platóján a borsosi kényszermunkatáborba 
szállították őket. Az akkor 3 esztendős Palika mellett a 10 éves Anna, 
a 9 éves Zsuzsa, a 8 éves Ilona, a 6 éves György és a mindösszesen 8 
hónapos (!) Judit így lettek a „népi demokrácia ellenségei”. Az em-
bertelen körülmények, a teljes vagyonelkobzás és az ott rabságban 
töltött 13 kemény hónap egy életre meghatározták a Magyar szülők 
és gyermekeik életét.
A jó képességű kisiskolás Pali később hiába nyert szavalóversenyt, 
jutalomkönyvet nem kaphatott. Ezt az embertelenséget még a taní-
tónője is szégyellte, ezért a saját pénzén vett egy könyvet tanítványá-
nak. Pali sem tanulhatott tovább, a kommunista rezsim gyakorlatilag 
összeomlása pillanatáig másodrendű állampolgárként kezelte. Úgy, 
ahogy tette ezt a szüleivel, testvéreivel és sorstársainak tízezreivel.
Nem feledjük Magyar Pált, ahogy az elkövetett bűnöket, de a bűnö-
söket sem! vitéz Pintér Kornél

Magyarország, a térség, a régió biztonságban van, a 
Visegrádi Négyek képezik az EU motorját, és ehhez ké-
pest Brüsszel válságjeleket mutat - erről beszélt többek 
között ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász Lovason, a 
Faluházban.
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A Riviéra arcai:
Egy kis vendégház nagy lehetőségei

Ebben az emberléptékű, 
barátságos környezetben vég-
re egymásra figyelhetünk, 
lovaglás, lovaskocsizás vagy 
gyalogtúra közben kiszellőz-
tethetjük a fejünkből az ösz-
szes fölösleges információt. A 
kerékpárosok is szeretik ide 
befészkelni magukat, hiszen 
sokfelé lehet innen csillagtú-
rázni. A hegyre, az erdőbe, 
vagy le a Balatonhoz is cso-
dás kirándulások tehetők. De 
már az is jó kikapcsolódás, 

ha kiülünk az udvarra, a fűbe 
vagy ráhemperedünk a friss 
szalmabálára, miközben si-
mogatjuk a cicát és nézzük a 
bocikat. Friss gyümölcsöt is 
kóstolhatunk a fáról. Zsófi sa-
ját készítésű lekvárral és más 
házi finomsággal is boldogan 
kínálja vendégeit. Tulajdon-
képpen csaknem önellátó 
háztartást alakított ki, ami 
nagy szó, ha tudjuk, hogy 

városi, értelmiségi családból 
származik és vegyészmérnök. 
Na jó, agrár-vegyészmérnök 
és ez a tudása biztosan segített 
neki a háztáji termelés meg-
alapozásában. Keszthelyi ta-
nulmányai alatt kezdett lova-
golni, ami ma már nem csak 
az ő, hanem fia hobbija is. Kis 
Áron, a helyi Lovas Egyesü-
let elnöke boldog lovakat tart 
kint a mezőn és a karámban, 
a vendégekkel rendszeresen 
lovagol a környéken.

A szabadon tartott álla-
tok és a természetes életmód 
mellett a Balaton-felvidéki 
stílusú vendégház további 
jellegzetessége, hogy eredeti, 
gyűjtött néprajzi tárgyakkal 
van berendezve. Előbb voltak 
a tárgyak és utána lett a ház. 
Először ők is hétvégi nya-
ralók voltak itt Lovason, az 
Öreg-hegyen, mint sok más 
család. Később végleg leköl-

töztek, melyet azóta sem bán-
tak meg. 

Zsófi kedves lénye azt su-
gározza, azzal kell boldognak 
lennünk, amink van. Ha húsz 
szem sárgabarack termett 
ezen a nyáron, akkor gondol-
junk arra, majd jövőre több 
lesz. Egész háztartása ezt a 
nagy-nagy nyugalmat és har-
móniát árasztja.

Jó szívvel tudom ajánlani, 

ha igazán ki akarunk pró-
bálni valami mást, mint a 
nagyvárosi rohanást, ha azt 
szeretnénk, hogy a lelkünk 
érjen utol bennünket, akkor 
Lovas jó választás. A termé-
szet csodálatos. Az emberek 
barátságosak. A Kishalász 
Vendégház tavasztól őszig 
nyitva van.

Bartuc Gabriella

A lovasi Kishalász Vendégház olyasmit kínál, ami való-
ságos kincs felgyorsult korunkban: pihenést, lelki nyu-
galmat természetes falusi környezetben. Legfeljebb tü-
csökciripelés, madárdal és lódobogás töri meg a csen-
det. Kakaskukorékolás ébreszt. Itt ki lehet kapcsolni a 
mobiltelefont és internet sincs, éppen a teljes kikapcso-
lódás érdekében.

Lovast a Jóisten is szőlőtermesztésre és ökoturiz-
musra teremtette. Csodálatos tájban bújik meg ez a 
párszáz lakosú kis Balaton-felvidéki falu az Öreg-heg�-
g�el, Malom-völgg�el, patakkal. Főleg ol�an kirándu-
lók látogatják, akik maguk is védik és megbecsülik a 
körn�ezetet és n�ugalmat keresnek. Jó hel�en jár, aki 
ki akar lépni a 21. századi pörgésből és lelassulni ki-
csit.

Nem is hinnénk, mekkora régészeti szenzációt is rej-
teget Lovas: itt találták meg Európa legrégebbi fes-
tékbán�áját az őskőkorból. Amikor a Balaton még ki 
sem alakult, itt már akkor is élt ember, aki vörös festé-
ket bán�ászott, vadászott, megmunkálta a bőrt. 

Most induló sorozatunkban bemutatjuk a Balaton 
Riviéra Turisztikai Eg�esület lovasi tagjait, akik velünk 
eg�ütt, valamint a többi szolgáltatóval és az önkor-
mán�zattal saját boldogulásuk mellett a térség nép-
szerűsítésért dolgoznak.



5Lovasi Hírek

- HÁZIAS ÉTELEK
- MINŐSÉGI ITALOK

- SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ HAMBURGEREK
- VELŐS PIRÍTÓS

- POGÁCSA, DESSZERETEK

- Hétvégente zenés szórakozási lehetőséggel

- Állatbarát hel� vag�unk
- Ing�en wifi

- Családi,céges rendezvén�ek,szülinapi 
part�k,keresztelők,kisebb esküvők,ballagások 

stb.lebon�olítását 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)

Elsősegélynyújtó tanfolyam
volt a faluházban

Az elmúlt évben is, mint korábban, szinte minden évben 
a polgárőrség megrendezte az újra élesztéssel, elsősegély-
nyújtással kapcsolatos ismétlő tanfolyamát. Az előadónk 
tapasztalt, a mentő szolgálat által is elismert szakember, 
mentőápoló oktató Zsigmond István, aki  szokta vállalni 
kiokosításunkat. 

Most is az igényekhez igazodva rugalmasan változtatott 
a leadandó anyag tartalmán, figyelembe véve, hogy a meg-
jelentek mit ismernek, mire emlékeznek jobban, mit kell 
mélyebben elmagyarázni. Az előadás és a gyakorlati foglal-
kozás megítélésem szerint nagyon hasznos volt, még olya-
nok számára is, mint én, aki természetesen minden korábbi 
előadáson is részt vettem. 

Mint korábban, így ezt az előadást is megelőzte a lakos-
ság kiértesítése, mivel az elhangzottak nem csak a polgár-
őröknek hasznosak, az élet mentése, minden felelős ember 
kötelessége a társadalomban. A mozgósítás nem volt sike-
res, mindösszesen két-három érdeklődő volt kíváncsi az 
előadásra. A baj nem címzetten érkezik, nem tudja senki 
előre, hogy az ilyen ismeretekre mikor, kinek van szüksé-
ge. Legyünk optimisták, bízzunk benne, hogy a következő 
ilyen ismeretterjesztésre talán többen lesznek kíváncsiak. 

Szűcs József
Polgárőrség elnöke

„Szállást keres
a Szent Család…”

Advent időszakában Lovason folytatódott a néphagyo-
mány, december 14–22. között Wutzel Emília, az össze-
vont egyházközségek világi elnökének vezetésével ismét 
megrendezésre került a „Szállást keres a Szent Család” 
ájtatosság sorozatot.

A népi vallásosságban gyökeredző népszokás szerint 
kilenc kiválasztott család esténként egyik családi ott-
honból a másikba viszi a templomban előzetesen megál-
dott Szent Család képet, amely előtt együtt imádkoznak 
és énekelnek. A befogadó család a Szentképet egy napig 
őrzi, otthonának középpontjában helyezi el, majd más-
nap átadja a következő családnak.  

December 14-én Márffy Bence, 15-én Fenyvesi 
Ottó, 16-án Magyar Pál, 17-én Nesztinger Péter, 18-án 
Mecsériné Róka Erzsébet, 19-én vitéz Pintér Kornél, 20-
án Gerbel Ferencné, 21-én a Szűz Mária Szent Neve tisz-
teletére szentelt templomhívő közössége, 22-én pedig 
Kemenes Dénes és családjaik fogadták be otthonaikba 
Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézus Krisztust, 
megemlékezve a Szent Család betlehemi szállás keresé-
séről.

vitéz Pintér Kornél
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A Balatoni Turizmus Szövetség
csatlakozott a családok évéhez

Színvonalas falukarácsonyt tartottak Lovason

A BTSZ tisztújító közgyűlé-
sét követő sajtótájékoztatóján 
Hoffmann Henrik elmondta, 
hogy zajlik az egyeztetés a ba-
latoni turizmus-irányító kon-
zorcium létrehozásáról a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség, 
a Balaton Fejlesztési Tanács 
és munkaszervezete, a BTSZ, 
valamint két további balatoni 
szervezet között. Hozzátette, a 
konzorcium tud majd pályáz-
ni egymilliárd forintnyi uniós 
forrásra, amelyből létre lehet 
hozni a balatoni turizmus 
munkaszervezetét, és Bala-
ton-márka egységes megjele-
nítését.     Kifejtette, a turiz-

musfejlesztési törvény szerint 
némileg módosult a Balaton-
régió területe. Néhány kisebb 
település kiesett, viszont beke-
rült Veszprém városa, Eplény, 
Sümeg, és a bakonyi területek. 
„A Balaton így még komp-
lexebb programlehetőséget 
tud majd nyújtani a jövőben, 
Közép-Európa egyedülálló 
turisztikai régiójává válva, fi-
gyelembe véve a következő 
években elkölthető 370 milli-
árd forintos fejlesztési forrást 
is” - fogalmazott a szervezet 
elnöke.

Üdvözölte, hogy az 
üdülőrégió «nagyobb» lett 

a Sopron és Fertő vidékét 
a Balatonnal összekötő, 13. 
számú bicikliút kijelölésével 
is, összeköttetésbe kerülve 
ezzel egy másik magyar 
turisztikai övezettel, és egy 
egészen Németországig nyúló 
kerékpárút-hálózattal. Már 
akadnak német túraszervezők, 
akiknek idei túrakínálatában 
szerepel a Passautól Balatonig 
tartó bicikliút - tette hozzá. 
Elmondta, a közgyűlése 
határozott arról, hogy „az 
egyébként is családbarát Ba-
laton a programkínálatában, 
termékfejlesztéseiben, szol-
gáltatásiban is kiemelt figyel-
met fordít majd a családokra”. 
Hoffmann Henrik a BTSZ ed-
digi legnagyobb eredményei 
között említette, hogy meg-
szűnt a rivalizálás az északi 
és déli part, illetve a város-
ok között. A Nyitott Balaton 

mozgalom megmutatta, hogy 
érdemes a nyári szezonon kí-
vül is a Balatonra figyelni. A 
konzorciumi taggá válással a 
szövetség meghatározó, meg-
kerülhetetlen szereplő lesz a 
balatoni turizmus-irányítás-
ban.

Beszámolt arról is, hogy 
a BTSZ módosított alapsza-
bályának köszönhetően már 
nemcsak turisztikai civil 
szervezetek lehetnek tagok a 
szövetségben. Így tagságuk 
olyan sikeres helyi szerveze-
tekkel bővült, mint az Éltető 
Balaton-felvidékért Egyesület, 
vagy a veszprémi és a sümegi 
turisztikai egyesület. A hama-
rosan felvételét kérő Bakony-
Balaton Egyesülettel 24-re 
emelkedik a BTSZ tagszerve-
zeteinek száma - mondta az 
elnök.

Forrás: MTI

Csatlakozott a kormány által meghirdetett családok évé-
hez a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ), amely meg-
határozó szereplője lesz a balatoni turizmus irányítását 
végző, hamarosan megalakuló konzorciumnak - mondta 
Hoffmann Henrik, a szervezett csütörtökön újraválasz-
tott elnöke Siófokon.

Zsúfolásig megtelt a Templom tér. A 
lovasiak ünnepelni jöttek, egymásnak 
boldog karácsonyt kívánni. Az ünnep 
hangulatát a színvonalas műsorok 
emelték, miközben finom forralt bort 
és süteményeket szolgáltak fel. 

A falukarácsonyon legelőször Szendi Pé-
ter művelődésszervező mondta el a Sziget 
történetet, mely a szeretet hatalmasságáról 
szól. Őt követte Pintér Huba és Pintér Zsely-
ke karácsonyi versekkel. Gergácz Szabolcs 
Koppány már nem először lépett fel a lovasi 
rendezvényeken. Gyönyörű hangjával ismét 
elkápráztatta a közönséget, jogosan járt neki 
a vastaps. 

Lovason 2000 óta tartanak betlehemes 
műsort. Az akkori gyerekekből felnőttek 
lettek, most a közönség soraiból nézték a 
színvonalas előadást.  A gyerekek lelkesen 
gyakoroltak az előző hetekben. Egy ilyen 
kis településen példaértékű, hogy tizenha-
tan felléptek, felkészítőjük Márffyné Eredics 
Eszter volt. Balázs Anna, Fazekas Gergő, 
Fazekas Lili, Kovács Álmos, Kovács Dániel, 
Maász Márton, Magyar Karim, Major Ro-

zália, Márffy Bálint, Márffy Gáspár, Márffy 
Róza, Márffy Pál, Pintér Huba, Pintér Zsely-
ke, Ridli Hanna és Urvölgyi László Sebes-
tyén szívvel és lélekkel adták elő betlehemes 
műsorukat. 

Ezután Ferenczy Gáborné polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket. Felhívta a figyel-
met a kereszténységre, Jézus Krisztus szüle-
tésére, keresztre feszítésére, hogy megváltsa 
ezáltal az emberek bűneit. A falu első embere 
a szeretet és a béke fontosságát hangsúlyozta. 
Majd Lovas lakosainak, nyaralótulajdonosa-
inak áldott, békés ünnepeket kívánt.  

Az önkormányzat rajzpályázatot hirde-
tett három kategóriában. Volford-Hull Zita 
alpolgármester kiemelte, hogy tizenhárom 
szebbnél-szebb alkotás érkezett, mely a bet-
lehemezésről és a karácsonyról szólt. A zsűri 
minden egyes rajzot ajándékkal jutalmazott, 
a Vince Kiadó könyvekkel járult hozzá a ver-
senyhez. A gyerekek rajzait az újévi pohár-
köszöntőn tekinthették meg az érdeklődők 
a faluház nagytermében. Mindenki csodá-
lattal nézte a rajzokat, elismerően beszélt 
a lovasi gyerek hozzáállásáról, és remélik, 

hogy idén is meghirdeti az önkormányzat 
ezt a nem mindennapos „versenyt”. 

Az ünnep hangulatát emelte még Király 
Dávid, aki palóc és Dráva-menti dudákon 
játszott karácsonyi dalokat. Az emberek 
közben Tóth János és családja jóvoltából 
finom forralt bort, míg az önkormányzatnak 
köszönhetően teát ittak, miközben 
süteményt és pogácsát szolgáltak fel a lovasi 
asszonyok. A rendezvény baráti beszélgetés-
sel és ünnepi jókívánságokkal zárult. 

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata köszöne-
tét szeretné kifejezni Márffyné Eredics 
Eszternek, aki immár 18 éve lelkesen és 
odaadóan tanítja a gyerekeket a Bet-
lehemes műsorra. Továbbá a Vince Ki-
adónak, amely szép, illusztris könyvek-
kel járult hozzá a rajzpályázathoz, illetve 
a lovasi asszonyoknak a finom sütemé-
nyekért, Gerbelné Magdi néninek a po-
gácsáért, Tóth Jánosnak és családjának 
az ízletes forraltborért és Szabó Anitá-
nak a finom, melengető teáért.
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Társasjátékot sok helyen vehetsz,
de társasjátékost sehol

Lovason családi társasjáték délutánt tartottak a faluházban

Az elmúlt esztendőben is aktív 
életet élt a nyugdíjas klubunk, ál-
talában 18-20 fő vett részt az ösz-
szejöveteleinken. Az év folyamán 
is megemlékeztünk egymás név- és 
születésnapjáról, kis ajándékkal ked-
veskedve. Az önkormányzat és a Lo-
vas Jövőjéért Egyesület által szerve-
zett rendezvények lebonyolításában, 
erőnkhöz mérten járultak hozzá 

tagtársaink. Rendszeres látogatói 
voltunk a Lovasi Esték rendezvény-
sorozat előadásainak.

Az elmúlt év tavaszán is aktív 
közreműködésünkkel, egynyári vi-
rágok kiültetésével segítettük a tele-
pülésünk szépítését. Nyár elején jól 
sikerült kiránduláson vettünk részt, 
melynek célja Visegrád és Szentend-
re nevezetességeinek megismerése 

volt. A kirándulás utazási költségét 
az önkormányzat támogatásával 
biztosítottuk, melyet ezúton is tisz-
telettel köszönünk meg. Augusztus 
végén úgynevezett összevont név- és 
születésnapi megemlékezést, vala-
mint „férfi napot” szerveztünk a kö-
zösségi színtéren. A rendezvényünk 
színvonalát és hangulatát Hatás 
Andrea színművésznő műsora tette 

emlékezetessé. Köszönet a Művész-
nőnek a jótékonysági előadásért. Az 
ősz folyamán az igali termálfürdőbe 
látogattunk el, melyhez az alsóörsi 
önkormányzat kedvezményesen 
autóbuszt biztosított. Köszönet érte! 
Úgy érezzük, hogy a 2017-es évet is 
tartalmasan töltöttük el. 

Dienes Károly 
klubvezető 

Gyerekzsivajtól és a felnőttek 
nevetésétől volt hangos a faluház 
nagyterme. A veszprémi Családi 
Társasjáték Egyesület most először 
hagyta el a megyeszékhelyet, így 
kuriózumnak számított a lovasi 
esemény.

Bebizonyosodott, hogy a mai 
virtuális világban, igenis szükség 
van arra, hogy az emberek ösz-
szejöjjenek, leüljenek egy asztal-
hoz társasjátékozni, beszélgetni.  
Mintegy hatvan ember jött el, ki-
kapcsolták mobiltelefonjaikat, és 
a játékra koncetráltak. – A mai ro-
hanó digtális világban az emberek 
szomjazzák a valódi kapcsolatokat. 
A munka végeztével élményre, ki-
kapcsolódásra vágynak a körülöt-
tük lévőkkel. Legyen szó családról, 
vagy baráti társaságról, a jó hangu-
lat a lényeg. A gyerekek szüleikkel, 
nagyszüleikkel szeretnek játsza-
ni, ez kovácsolja össze a családot. 
Ezzel szemben azt látjuk, hogy a 
hétköznapok gondjai eltüntetik a 
vidámságot az emberek életéből. 
Gyakran kapjuk magunkat azon, 
hogy értékes óráink a monitorok 
előtt folynak el, virtuális csatorná-
kon vitázva az emberekkel, akikkel 

alig vagy soha nem találkozunk. 
A családtagok hiába laknak egy 
lakásban, mégis mindenki ma-
gányos – vallja Karcagi Péter az 
egyesület vezetője, mely két évvel 
ezelőtt alakult Veszprémben. Őket 
is meglepte az a nagylétszám, ami 
fogadta őket, hiszen egy ilyen kis 
településen, mint Lovas, igenis 
soknak számít a hatvan ember. 
Persze nemcsak lovasiak voltak, 
hanem a környező településekről 

is jöttek erre a nem mindennapos 
eseményre.

Több mint száz társasjátékot 
hoztak, ügyelve arra, hogy min-
denki megtalálja a kedvenc játé-
kát. A játékmesterek segítséget 
nyújtottak a játékosoknak, beta-
nították őket a játék szabályaira, 
menetére, így elég hamar elkez-
dődhetett a társasjátékozás. Volt 
olyan asztal, hogy hatan is leültek 
egymás mellé. Volford-Hull Zita 

alpolgármester több játékot is 
kipróbált, mint mondja, nagyon 
szeret játszani. -Tavaly október-
ben kerestük meg az egyesületet, 
hogy szeretnénk, ha eljönnének 
Lovasra. Nagyon örültek a megke-
resésünknek, csak az időpontot volt 
nehéz leegyeztetni, hiszen nekik is 
sok programjuk van Veszprémben, 
nálunk pedig megkezdődött a „Lo-
vasi esték” előadássorozat. Végül 
egy pénteki napban állapodtunk 
meg, bízva abban, hogy sok család 
eljön. Én nagyon örülök annak, 
hogy ilyen sokan szeretnek társas-
játékozni. A hat éves korú gyerme-
kektől, a több mint hetven évesekig, 
bárki, aki játszott, jól érezte magát.

A rendezvény elején mindenki 
kapott egy tombolaszelvényt, me-
lyet egy kis dobozba kellett dobni, 
ebből húzták ki az esemény végén 
azt a négy szerencsés játékost, 
akik az élményeken kívül, társas-
játékokkal is gazdagodtak, hiszen 
azokat megnyerték és hazavihet-
ték. A Lovas Jövőjéért Egyesület 
pedig szendvicsekkel és frissítők-
kel kedveskedett a résztvevőknek.

Szendi Péter

Malomvölgy
Nyugdíjas Klub 2017
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Még mondja valaki, hogy január 1-jén 
nem lehet rendezvényt szervezni, mert 
úgysem érdekli az embereket. Bebizonyo-
sodott, hogy szilveszter másnapján igen 
is van igény forraltbor-főző versenyre, 
nagyon sokan jöttek el a környező telepü-
lésekről is. Ráadásul négy természetjárók 
egyesülete is képviseltette magát, Vesz-
prémből és Balatonfűzfőről, ők mintegy 
százan lehettek. 

Lovason már hagyomány, hogy 2002 óta 
megrendezik ezt a nem mindennapos ese-
ményt, melynek ötletgazdája Both Gábor 
volt. Idén hat csapat nevezett, de nemcsak 
Lovasról, hanem Alsóörsről, Csopakról és 
Paloznakról is. Végül a győztes alakulat, a 
zsűri által – Csiszár Péter elnök, Both Gá-
bor és Englert Dezső - az alsóörsi önkor-
mányzat lett, míg a közönségdíjat a lovasi 
Pipacs és Pillangó Pince csapata nyerte 
el. Mint azt Ujhelyi-Kovács Sándortól, a 
Csopak Környéki Borút Egyesület elnö-
kétől megtudtuk, összesen 182 szavazatot 
adtak le. A jó hangulatról, idén is Titz Ti-
bor népi kikiáltó gondoskodott, aki tánc-
házba is invitálta az érdeklődőket.

Az újévi pohárköszöntőn a faluház 
nagytermében Ferenczy Gáborné polgár-
mester megköszönte a szervezők mun-
káját, egyben visszatekintett az elmúlt 
évre. Kiemelte, hogy elkészült a Bala-
toni út mentén a járda, melyre évek óta 
vártak az ott élők. Az önkormányzat ön-
erőből finanszírozta a 22 millió forintos 

beruházást. Az adósságkonszolidációban 
nem részesült települések fejlesztésére 
a Belügyminisztérium pályázatot írt ki. 
Ebből Lovas a Kövestetőn lévő utcák 
nagy részét tudta portalanítani. -Ez is egy 
komoly beruházásunk volt, hiszen a la-
kosság nagy örömére a belterületi utakat 
martaszfalttal felújítottuk. Itt szeretném 
köszönetemet kifejezni Kontrát Károly 
országgyűlési képviselőnek, aki nagyon 
sokat tett eddig is Lovasért, és bízunk 
benne, hogy a további pályázatoknál is a 
segítségünkre lesz.

Csiszár Péter a zsűri elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy a forraltbor alapanyaga elsősor-
ban a fehér bor. A cukron kívül a kondérba 
citromhéjat, szegfűszeget és fahéjat kell 
beletenni, de voltak ánizsos és birsalmás 
ízesítésű nedűk is. Felhívták a csapatok fi-
gyelmét arra, hogy ne legyen túl fűszeres, 
maradjon meg a bornak a kellemes aromá-
ja, melyet igenis fel kell forralni, nem elég 
felmelegíteni. A rendezvény baráti beszél-
getéssel és borozgatással zárult. 

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata kö-
szönetet szeretne mondani Gerbelné 
Magdi néninek a finom pogácsáért 
valamint a teáért, mely nagy nép-
szerűségnek örvendett a vendégek 
körében, így a gyerekek sem szom-
jaztak a rendezvény ideje alatt.

Az alsóörsi önkormányzat csapata 
győzött a lovasi forraltbor-főző 
versenyen

Rengetegen kívántak egymásnak
boldog újévet az év első napján

Tizenhatodik alkalommal rendezte meg az önkormányzat és a 
Csopak Környéki Borút Egyesület a Templom téren a forralt-
bor-főző versenyt és az újévi pohárköszöntőt. Idén hat csapat 
nevezett, végül az alsóörsiek diadalmaskodtak.
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TE R MELŐI MÉZ H Á ZH OZ SZÁ LLÍ TÁ SSAL

Akácméz

Hársméz

Facéliaméz
(mézontófűméz)

Napraforgóméz

Repceméz

Vegyes virágméz

500 g

1050 Ft

900 Ft

800 Ft

750 Ft

750 Ft

700 Ft

950 g

2000 Ft

1700 Ft

1500 Ft

1400 Ft

1400 Ft

1300 Ft

Illés András  •  Felsőörs, Csöpp utca 5.

Lovasra 2 kg feletti mennyiségtől házhoz szállítunk!

Hívjon bizalommal a +36 30 290 4811-as telefonszámon,
vagy írjon az illesandras92@gmail.com e-mail címre!

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 

Nyitott Pincék
Lovason

Az előző évekhez hasonlóan 2017. december 28-án a 
Pap Családi Pince idén is részt vett a lovasi „Nyitott pin-
cék” programban. Idén az érdeklődés, a részvétel sajnos 
elmaradt az előző években megszokottól, de a hangulat 
így is nagyon kellemes volt.

A bevétel teljes összegét (34.000 forint) a Lovas Jövő-
jéért Egyesületnek ajánlottuk fel, mert véleményünk sze-
rint ők tudják azt programjaikkal a legjobban hasznosíta-
ni a falu érdekében.

A vendégeknek fehérbort és kétféle ételt kínáltunk, 
melyeket a család lányai készítettek és az alapanyagok 
is családunk felajánlása volt. Köszönöm az összes ven-
dégnek, hogy részvételével, hozzájárulásával támogatta 
egyesületünket.

Pap Huba és családja

Február 3-án, szombaton, 16 órai kezdettel

FARSANG LESZ LOVASON
A FALUHÁZBAN!

Eg� napra mindenki az lehet, aki/ami lenni szeretne.
14 éves korig jelmez/álarc viselése kötelező!

Belépő: 200 Ft (14 év alatt és 80 év felett ing�enes)

– 16.30-kor g�erekek jelmezes felvonulása
a nag�teremben

– Büfé, zene, játékos vetélkedők, tombola

Mindekit szeretettel várunk!

Tombolatárg�akat (g�erekek részére) köszönettel 
elfogadunk, ezeket a Teleházban, Szendi Péternél
vag� a rendezvén� kezdetekor a hel�színen kérjük 

leadni. Köszönjük!

Információ:
Vellai János (30) 597-6914
Lovas Jövőjéért Eg�esület



Szűcs István Gergely történész:  
 

Trianoni  menekültek -   
A békeszerződés társadalmi hatásainak alig 
ismert következményei  
 

1918 és 1924 között több mint 400 ezer személy 
menekült, vagy költözött át az utódállamokból 
Magyarország területére. E hatalmas népesség-
tömeg elhelyezése komoly 
problémát okozott a magyar 
állam számára, ennek 
következtében több ezren 
voltak kénytelenek még az 
1920-as évek közepén is 
barakktelepeken és vagon-
lakásokban élni.  

Helyszín: Lovas, faluház nagyterme 
( Lovas, Fő u. 8. ) 

 

Dr. Magyar Katalin gyermekorvos:  
Sztetoszkóppal Ugandában 

 

A Magyar Afrika Társaság által szervezett 16. 
orvosi misszió tagjaként utazott a doktornő 2017 
augusztusában Ugandába. Az Afrika gyöngy-
szemeként is emlegetett ország adottságait, az 
ottani életkörülményeket, valamint a személyes 
tapasztalatait szeretné bemutatni képekben. 

 

Magyar Lóránt    
mentálhigiénés szakember:   

 
MÉGIS legyél Győztes!  

 
Amikor alábbhagy a kedv és 
lankad a tett, amikor 
lenyomnak a terhek és 
elveszíted a hitet, kell egy kis 
erő, kell egy kis lendület.  

 

Horváth József  rákkutató:  
“Mi lenne, ha...”  

 

Az előadás során bemutatja életútját és 
munkásságát azon keresztül, hogy hogyan lehet a 
hátrányból előnyt 
kovácsolni. Hogyan 
lehet szemléletet 
váltani és küzdeni a 
kitűzött céljainkért, 
valamint egy picit 
bevezeti a részt-
vevőket egy kutató 
életébe.  

2018. február 7. /szerda/ 18 óra 2018. február 21. /szerda/ 18 óra 

2018. március 7. /szerda/ 18 óra 

2018. március 16. /péntek/ 18 óra 

A belépés díjtalan, adományokat  a rendezvény 
fenntartására köszönettel elfogadunk! 
 

Szervező: Lovas Község Önkormányzata 
 

Honlap: www.lovas.hu   
Információ: 87/575-083, 30/530-3466 vagy 
konyvtar@lovas.hu 
 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

Új könyvek a könyvtárban
Charlie Jane Anders: Minden madár az égen • Lawrence Anthony és Graham Spence: Elefántsuttogó • Emanuel Bergmann: A trükk • Rhys Bowen: 
Holttest a fürdőkádban • Thomas Cullinan: Csábítás • Paulo Coelho: Az ötödik hegy • Lizzy Charles: Zűröstül-bőröstül • Emily Elgar: Tökéletes 
hazugság • Vince Flynn: Amerikai bérgyilkos • Rarkas Zoltán: Kárpát-medence útikönyv • Gyarmati László: Balatoniak térségi lexikon • Ingar John-
srud: Kalüpszó • Jankó Olga: Légy híve rendületlenül • Miranda Kenneally: Becsavart szerelem • Charlotte Link. A róka völgyében • Charles Martin: 
Hosszú az út • Molnár T. Eszter: Szabadesés • Nemere István: Háromszor három halál • Kim Stanley Robinson: New York 2140 • Michael Hjorth: 
Méltatlanok •  Piers Paul Read: Életben maradtak • Holly Seddon: Lélegzet-visszafojtva •  John Sandford: Csábító préda Gyerekkönyvek: Jordi 
Busquets: Az erdei manók legendái • Roald Dahl: Fantasztikus róka úr • Stefanie Dahle: Szamócka • Andrea Erne: Fedezd fel a hegyeket! • Lénárd 
András: Kütyük és az online világ • Doris Rübel: Óvodás lettem

Könyvtár nyitvatartási ideje megváltozott: Kedd: 16.00-19.00 óra     Csütörtök: 16.00-19.00 óra
Mindenkit várunk szeretettel!   Szenti Péter, teleház vezető


