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Ajándékozás folytán két 
ingatlan került az önkor-
mányzat tulajdonába, eze-
ket szükséges a vagyon-
kataszterbe felvenni, ezért 
történt meg a vagyonrende-
let módosítása. A képvise-
lő-testület rendeletet alko-
tott a a talajterhelési díjról, 
melyet feltöltött a Nemzeti 
Jogszabálytárba.

A közterületek filmforgatá-
si célú használatáról szóló 
önkormányzati rendeletet is 
elfogadta az önkormányzat. 
A képviselő-testület az Ön-
kormányzat 2015. évi költ-
ségvetésének bevételi és 
kiadási főösszegét 64 mil-
lió 76 ezer forintban állapí-
totta meg. A felhalmozási 
célú céltartalék összegét 

pedig 8 millió 123 ezer fo-
rintban határozta meg.
A Riviéra Turisztikai Egye-
sület 20 millió forintra pá-
lyázik és a pályázathoz 
szükséges volt az összes 
Riviérás település részéről 
egy nyilatkozatra, amit Lo-
vas is megadott az egyesü-
letnek.

Szendi Péter

a testületi ülésről jelentjük...

Köszönetnyilvánítás
A falu különböző pontjain található virágágyások, a buszmegállók és a fa-
luház virágosládái idén is megteltek színes virágokkal május elején. Szemet 
gyönyörködtető és szívet melengető látni, menyi élettel, vidámsággal töltöt-
ték meg a szorgos kezek ezeket a pár hete még kopár helyszíneket. 

Az önkormányzat nevében köszönetemet szeretném kifejezni a nyugdíjas 
klub elnökének (Dienes Károly), valamint a szorgos női kezeknek, név sze-
rint: Szabó Miklósné, Jantó Márta, Őryné Balázs Éva, Kovácsné Balázs Ág-
nes, Sárdi Benőné, Papp Lászlóné, Spirk Lászlóné, Kránitz Istvánné, Tóth 
Kálmánné, Bereczki Lászlóné és az önkormányzat dolgozóinak. Köszö-
nettel tartozom Giez Csabának a kiváló minőségű fekete földért, valamint 
Volford-Hull Zitának, aki évek óta megrendeli a virágokat, megszervezi a 
virágosítás időpontját és tevékenyen részt vesz az ültetésben.

          Ferenczy Gáborné
polgármester
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Már az alsóörsi diákok is tudnak 
 biztonságosan közlekedni

A 2015. tárgyévben 
történt változások kö-
vetkeztében az alsóör-
si oktatási intézmény 
immár a Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság il-
letékességi területéhez 
került. Szekeres Kornél 
címzetes rendőr őrnagy 
megelőzési főelőadó – a 
verseny ötletgazdája és 
szervezője – személye-
sen vette fel a kapcso-
latot Mészáros Károly 
igazgatóval, aki örült a 
felkérésnek és támogat-
ta, hogy az intézmény 
csatlakozzon a vetélke-
dősorozathoz.
Az első alsóörsi helyi 

selejtező 2016. május 
3-án 9 órakor vette kez-
detét. Az iskola 3-4-5-6-
7-8 osztályaiból a diá-
kok által delegált fiú és 
lány vetélkedett a dél-
előtt folyamán. A ver-
sengő diákok elsőként 
elsősegélynyújtás fel-
adat keretében a stabil 
oldalfekvő helyzet ki-
alakítását gyakorolták, 
majd értékelésre bemu-
tatták.
Ezután a közeli sportpá-
lyán kialakított kerék-
páros ügyességi pályán 
gyorsaság – ügyesség 
– figyelem egyaránt kel-
lett a sikeres, és ered-

ményes végrehajtás-
hoz. Végül gyalogos, 
kerékpáros, általános 
közlekedési szabályok 
ismerete vonatkozásá-
ban közlekedési tesztet 
töltöttek ki a diákok.
A három feladat értéke-
lését követően pontnyi 
különbségek döntöttek, 
valamint holtverseny 
vonatkozásában sorso-
lás határozott a győze-
lemről. Az igen szoros, 
kiélezett küzdelem ered-
ményeként az alsóörsi 
sulit az Abonyi Natasa 
3. osztály, Pap Adrián 3. 
osztály, Azsbóth Bettina 
6. osztály, Barzsó Lász-
ló 8.osztály összetételű 
csapat képviseli a ver-
seny döntőjén.
A helyi selejtezőn tény-
legesen résztvevő gyer-
mekek mellett az iskola 
diákjainak jelentős része 
is kerékpárral érkezett, 
így a vetélkedő tanulók 

mellett ők is birtokba 
vették, és kipróbálták 
bringás képességeiket 
a kerékpáros ügyességi 
pályán.  
A Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság állomá-
nyából a verseny öt-
letgazdája és az iskola 
rendőre, Gézárt Viktor 
címzetes rendőr zászlós 
körzeti megbízott mun-
kája biztosította a selej-
tező sikeres és eredmé-
nyes végrehajtását.
Bízunk benne, hogy a 
verseny szellemisége 
pozitív példa az isko-
la valamennyi tanulója 
számára, és ezt a diá-
kok napi közlekedésük 
során is bizonyítják!

Szekeres Kornél 
c.r. őrgy.

megelőzési kiemelt főelőadó
Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság
         

a balatonfüredi rendőrkapitányság 
saját kezdeményezésű és szervezésű 
,,Már Tudok biztonságosan közleked-
ni” elnevezésű vetélkedősorozatában 
első alkalommal vesz részt az alsó-
örsi endrődi sándor református 
Általános iskola és kézilabda-Után-
pótlásközpont.
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nem voltak jelentős fagykárok  
a térségünkben

Néhány helyen pró-
báltak füstöléssel 
vagy a növények 
letakarásával vé-
dekezni, de ez sem 
mindig hatásos. 
Szerencsére térsé-
günket elkerülték 

a jelentősebb fagy-
károk, tájékoztatta 
lapunkat Csiszár 
Péter hegybíró. 
Szokták monda-
ni, hogy a májusi 
eső aranyat ér. Ez 
a mondás egy ideig 
igaz is volt, hiszen 
egy aszályos idő-
szak után hullott 
jelentős csapadék. 
Csiszár Péter örült 
volna annak, ha 

az aranyat érő eső 
egyenle tesebben 
oszlik el, de ez nem 
így történt. Volt 
ugyanis olyan nap, 
amikor 40 millimé-
ter eső hullott. A 
hűvös, esős időszak 
viszont kedvez a 
szőlőkben megjele-
nő kártevők megje-
lenésének. 
A hegybíró min-
denképpen javasol-

ja a szőlősgazdák-
nak, hogy mihelyst 
a talajra rá lehet 
menni, akkor azon 
nyomban perme-
tezzenek. Egyelőre 
még megfelelőek 
az alap növényvé-
delmi szerek, ilyen-
kor kénes permete-
zés javasolt. 

Szendi Péter

az április végi 
fagyok, több he-
lyen jelentős ká-
rokat okoztak a 
szőlőkben és a 
gyümölcsösökben.
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Valóban, aki közel sze-
retne kerülni a természet-
hez, inkább üljön be egy 
lovasi szőlősgazda pin-
céjébe borozgatni, mint 
az elegáns éttermekbe. 
Igazi helyi bort kortyol-
gatva pezsgő helyett és a 
gazdával valami régi-régi 
népdalt dúdolva garantál-
tan elfeledkezik a min-
dennapok taposómalmá-
ról. Legalább egy rövid 
időre.
A Balaton Riviéra Turisz-
tikai Egyesület tagjai, a 
térség legkiválóbb szál-
láshely és egyéb szolgál-
tatói is megerősítik: egyre 

több híve van az aktív fa-
lusi turizmusnak. Bár ez 
utóbbi kifejezést Halász 
Zsófia, a Kishalász Ven-
dégház tulajdonosa nem 
igazán kedveli, hiszen 
azt mondja, ugyanolyan 
üdülőövezethez tartoz-
nak ők is, mint bármelyik 
balatoni szálloda - persze 
azért sokkal inkább a ter-
mészetbe ágyazva. Mert 
ugyan melyik szálloda 
tudja a kertből azon frissi-
ben szedett gyümölccsel 
vagy zöldséggel kínálni 
a vendégeit? És a lovak 
közelsége is egyedülálló 
ezen a farmon, szakava-

tott oktatótól lehet lovag-
lást tanulni. A haladók 
pedig lóháton bejárhatják 
a hegyet, a környező er-
dők ösvényeit. A füves, 
virágos udvaron macskák 
sündörögnek az ember lá-
bánál.
A Kemenes Porta tulajdo-
nosai, Kemenes Dénesék 
is öko-szemlélettel ve-
zetik lovasi panziójukat, 
mellette biogazdálkodás-
sal foglalkoznak. Abszo-
lút ebben látják a jövőt. 
Ahogyan Hajdu-Briant 
Ágnes, a Levendula 
Vendégház tulajdono-
sa is a természetes, ám 

stílusos életmód híve. 
Ági francia férje révén a 
provance-i életmód ízlé-
ses, élményteli vonásait 
átmentette Lovasra. De 
úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a francia példa krea-
tív megoldásokra ösztön-
zi helyi, hazai anyagból, 
élményből, amit imádnak 
az látogatók. Egész évre 
tele van a ház vendéggel, 
mert Ági pontosan tudja, 
mi kell a pihenni vágyó 
családoknak. Csend, nyu-
galom, stílusos kényelem 
- az úszómedencét is be-
leértve - és a természet 
élménye. Ha igényt tar-

Lovas: ahol aktívan pihenhet
a balaton riviéra Turisztikai egyesület csaknem kétszáz túrázót vitt fel alsóörsről 
Lovasra és onnan tovább Paloznak, illetve a somlyó-hegy irányába a Mandula 
teljesítménytúrán, attól függően, hogy a 20 vagy a 6 km-es távot választották-e. 
Mindenki lelkendezve érkezett vissza a gyalogos túra végén, hogy milyen szépek 
ezek a kis falvak. Milyen egyedülálló harmóniában olvadnak össze a mandulafa 
ligetek és a szőlőskertek erdővel, mezővel.



5Lovasi Hírek

Pótolják a 
fogathajtó versenyt

Pünkösd hétfőjén sajnálatos módon 
a sok esőnek köszönhetően elmaradt 
a fogathajtó verseny a lovas akadály-
pályán. Kis Áron a Lovas Egyesület 
elnöke tájékoztatta lapunkat, hogy 
május 29-én pótolják a rendezvényt.

Versenyszámok:
– 9:30 óra: fogathajtás  

(akadályhajtás, majd vadászhajtás)
– 12:00 óra: lovas ügyességi verseny
– 13:30 óra: póni díjugratás
– 14:00 óra: díjugratás:  

kezdő (80-90cm)  
és haladó (100-110cm)

További információ: 
Kis Áron  20/777-4121.

Szendi Péter

tanak rá, kisebb csopor-
tokkal szívesen elindul 
nordic walking bottal a 
kezében, hogy barango-
lás közben megcsodál-
hassák a környéket.
Lovas, annak ellenére, 
hogy apró falucska, és 
jószerével nem történt 
itt semmi évezredeken 
keresztül, csupán félszáz 
nemzedék élte mindenna-
pi életét – tele van apró, 
hétköznapi csodával. Lo-
vas nemcsak természeti 
szépségeire, de történe-

tére is büszke lehet. Az 
itt talált őskőkori festék-
bánya Európa legrégebbi 
régészeti lelőhelyei közé 
tartozik. Akkor már élt itt 
ember, aki vörös festéket 
bányászott. A római kor-
ból is sok jele van az it-
teni életnek. A magyarok 
jelenléte a honfoglalástól 
bizonyított. Nagyon jól 
kiválasztották az őslako-
sok a falu helyét, töké-
letesen védett a hegyek, 
dombok, szőlőskertek és 
erdők, mezők, a Balaton 

felé igyekvő tisztavizű 
patakok által körülvéve. 
Amikor pedig felsétál az 
ember a temető dombra, 
vagy a házak felső szint-
jére, csodálatos balatoni 
panoráma tárul elé: alig 
két kilométernyi távol-
ságban ott csillog a Bala-
ton. A bakancsos túrázók 
mellett a kerékpárosok 
számára is élményekben 
gazdag lehet ez a környék 
a vadvirágokkal vagy a 
szépen megművelt sző-
lőskertek bazsarózsa és 

írisz bokraival, illatos 
fűszernövényeivel. A 
túravezetők a legrejtet-
tebb zugokba is elviszik 
a vendéget és izgalmas 
dolgokról mesélnek köz-
ben. A Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület és 
tagsága azon dolgozik, 
hogy minél többen tud-
janak róla: aki strandolás 
mellett másra is vágyik, 
annak telitalálat Lovas.

Bartuc Gabriella

Lovas Község  
Önkormányzata 

 tisztelettel meghívja 
Önt és kedves Családját  
május 29-én (vasárnap)  

9.00 órára az 
I. Világháborús Emlékműhöz, 

ahol megemlékezünk  
és fejet hajtunk 

az I. és II. Világháborúban 
 elesett katonákról,  

lovasi hősökről. 
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ismét Majális 
Lovason

Egyetlen egy május 
elseje fekete az em-
lékeinkben, de ez az 
egész országnak az, 
amely a csernobili 
atomerőmű katasz-
trófája utáni napon 
volt. Ez később sok 
tragikus halált hozott és 
hoz még mindig, főleg 
Kelet-Európában.
Akármilyen időt is 
jósolnak május elsejére, 
mi úgy készülünk és 

most is úgy készültünk, 
hogy ezt a délutánt 
semmi sem ronthatja 
el, hiszen ez mindig így 
volt. A rossz idő jóslása 
miatt biztonságból fe-
lállítottunk két sátrat is, 
ami végül jó szolgála-
tot tett. Sokkal több 
emberre számítottunk, 
ezért jól befűtöttük a 
kemencét, hogy foly-
amatosan tudjuk sütni a 
finom kolbászokat.
Volt a gyerekeknek já-
ték, arcfestés, virsli. 
A felnőtteknek sült-
kolbász, büfé és retro 
disco. Délután megjött 
a már szokásos eső, de 
már ez sem tudta elron-
tani a kicsi, de annál lel-
kesebb társaság hangu-
latát. Hiába, a majális 
az csak május elsején 
az igazi, de főleg úgy, 
ha ott lett volna a falu 
apraja-nagyja.

Horváth Ferenc

TeLeHÁZ És kÖnYvTÁr  
nYiTvaTarTÁsa

 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

Új könyvek 
 a könyvtárban

Rotraut Suzanne Berner: Nyári böngésző
Ken Follett: Az örökkévalóság küszöbén

John Grisham: Szürkehegy
Gárdos Péter: Hajnali láz

E L James: A szabadság ötven árnyalata
Janikovszky Éva: A tükör előtt

Jo Nesbo: Hóember
Michael Punke: A visszatérő

Nicholas Spark: Az utolsó dal
Fernanda Torres: Vég

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Chris Kyle: Amerikai mesterlövész

Erdélyi Z. Ágnes: Fakanállal a Balatonfüred-
Csopaki borvidéken

Kotra Károly: Interaktív KRESZ könyv
Almási Kitti: Bátran élni

Papp Emese: Porcukor és habverő
Váradi Júlia: Saul útja

Rózsaligeti László: A Fradi piros fehérben
Nyári Krisztián: Merész magyarok

Simon Sebag Montefiore: Az ifjú Sztálin
Horthy Miklósné: Napló 1944-45

Szendi Péter


