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Lovas Község Önkormányzata 2005. október 22-én emléke-
zett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei-
ről a Református templom falán elhelyezett emléktáblánál.

Történelmi múltunk felidézésében idén a lovasi és alsó-
örsi fiatalok: Bognár Balázs, Bognár Klaudia, Csikász Má-
tyás, Kovács Kristóf, Kovács Marcell, Makkai Levente, Nóga 
Patrik, Sáfár Márk, Seuntiens Lieveke és Somlai Zsanett 
működtek közre. A szereplők felkészítését Bognár Mónika 
teleházvezető-kultúrszervező végezte.

FELHÍVÁS 
HÓELTAKARÍTÁSI 

MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Vállalkozók!
Lovas Község 

Önkormányzata árajánlatot 
kér Önöktől hóeltakarítási 

munkák elvégzésére. 

A tisztítást 10 cm-es hó 
leesése után kell kezdeni.

A további egyeztetés
Bácsi Gyula falugondnokkal 

történik.
A munka ellenőrzését és 

irányítását is ő végzi.
Elérhetősége:

06-30/957-4051.
Előnyt élvez az, aki a reggeli 

munkába indulásra
(6.00 -6.30 óráig) 

letisztítja az utakat, illetve 
alkalomszerűen a sózási 

munkákat is felvállalja külön 
díjazásért. 

Az árajánlatok leadásának 
határideje:

2005. november 11.
10.00 óra,

helye: 8228, Lovas, Fő u. 8.
Faluház, I. emelet

Kemenes Dénes
Lovas község polgármestere

Megemlékezés
az 1956-os forradalom
és szabadságharcról

  A Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület pá-
lyázata az 1956-os októberi forradalom 50 éves 
évfordulójának tiszteletére .  
A pályázat fővédnöke: Kuti Csaba a megyei 
közgyűlés elnöke  

Kérjük Veszprém-megye azon polgárait, 
akik sorsukból adódóan bármelyik oldalon 
megélték ezeket az időket és emlékeiket szeret-
nék méltó módon az utókorra hagyományozni, 
írjanak pályázatunkra. Az emlékezés időszaka 
1948 és1962 közötti, de különös hangsúllyal  
az 1956 és azt követő időszak. Várjuk  az önök  
által őrzött történeteket, benyomásokat, érzé-
seket, amelyek nem kerülnek a történészek és 
hivatalos elemzők mikroszkópja alá, de ünne-
pünket személyesebbé teszik és közelebb hoz-
zák utódainkhoz az általunk megélt  kemény 
időket.

Ha mi nem mondjuk el, már nem lesz, aki 
elmondja, hogy mi történt akkor itt belül.

Pályázatot bárki beküldhet, de elsősorban 
azok írásait várjuk, akiknek ez nem hivatás-
szerű foglalkozása. Fontosnak tartjuk, hogy az 
emlékezések  Veszprém-megyei vonatkozásúak 
legyenek, és ha a neveket meg is változtatják, 
az emlékezések valóságtartalma ne legyen meg-
kérdőjelezhető. A pályázatok  műfaja és terje-

delme szabadon választott, de értéke természe-
tesen nincs kapcsolatban a terjedelemmel..

 Gondos és szép megőrzésre szívesen foga-
dunk  család által őrzött  dokumentumokat, le-
veleket, a korra jellemző írásokat. 

Valamennyi pályamunkát - a millenniumi 
asszonyírásokhoz hasonlóan - az utókor által 
kutatható módon elhelyezzük és megőrizzük az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. A pályá-
zatok hitelességét, a történtek érzelmi megjele-
nítésének hatékonyságát hozzáértő zsűri bírálja 
el. Az első helyezettnek értékelt pályamű 100 
000 Ft.

pályadíjban részesül, és lehetőségeinknek 
megfelelően a további helyezetteknek értékes 
jutalmakat osztunk ki. A pályázók a részvétel-
ükről emléklapot kapnak. Pályázni lehet névvel  
vagy  jeligével.

Beküldési határidő: 2006. január 30.
Eredmény hirdetés:  2006. május eleje
A válogatott pályamunkákból a forradalom 

50. évfordulóján emlékműsort rendezünk.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük  

nyomtatott formában elküldeni:
Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 
8200 Veszprém Szigethy József u. 42.

A borítékra kérjük ráírni: „Ifjúságunk sötét 
gyöngyszemei” 

Ifjúságunk sötét gyöngyszemei
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A BALATONALMÁDI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

FELHÍVÁSA
NYUGDÍJAS,

EGYEDÜLÁLLÓ
SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Fogadják szíves tájékoztatá-
sul az alábbiakat annak érdeké-
ben, hogy ne váljanak bűncse-
lekmény károsultjaivá.

Sajnos az utóbbi időben egy-
re több olyan bejelentés érke-
zik, melynek során egyedül élő, 
vagy idős házaspárok sérelmére 
a figyelmüket elterelve lopáso-
kat követnek el ismeretlen tet-
tesek.

Az elkövetők módszere, hogy 
különböző indokokkal bemen-
nek a lakásba, és az ott lakókat 
arra kérik, hogy mutassanak 
nekik nagyobb címletű pénze-
ket, mert azok sorszáma vagy a 
címlet nagysága fontos az ügy-

intézésükhöz. Miután kifigyel-
ték, hogy a pénzt honnan veszik 
elő, az idős ember figyelmét 
elterelve, onnan az összes tárolt 
készpénzt és az egyéb értékpa-
pírokat eltulajdonítják.

A fő indokok amivel a la-
kásba bejutnak, általában a 
következők:
•	 „nyugdíj-kiegészítést hoz-

tam”, vagy „több nyugdíjat 
igényelhetnek”,

•	 különböző szolgáltatók 
(ÉDÁSZ, KÖGÁZ) alkal-
mazottjainak adják ki magu-
kat,

•	 a telekhatárt akarják meg-
tekinteni, ehhez segítséget 
kérnek, így a lakás őrizetle-
nül marad.

Kérem, hogy a lakásukba ide-
gen személyt lehetőség szerint 
ne engedjenek be. 

Akik különböző indokokkal 
pénzt kérnek Önöktől, vagy 

különböző használati tárgyakat 
hoznak átvételre azokat fogad-
ják fenntartással, és győződje-
nek meg arról, hogy a megfelelő 
szerv képviselőjével állnak-e 
szemben. 

Bárminemű pénz átvétele 
után számlaadási kötelezettség 
terhel mindenkit, és ami a leg-
fontosabb: ismeretlen szemé-
lyek előtt lehetőleg ne tárják fel, 
hogy hol tárolják a készpénzü-
ket.

Kérem, figyeljenek egymásra 
és a szomszédjaikra, hogy szük-
ség esetén azonnal segítséget 
tudjanak nyújtani egymásnak.

A Rendőrség telefonszámai: 
107, 112, vagy 06-88/593-910
   

Ambrus Richárd r. őrnagy
bűnügyi osztályvezető         

Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság

Rendõrségi tájékoztató

Szüreti felvonulás
Szeptember 24-én a „Paloznaki falunapok” keretében vettek 

részt a lovasi Lovas Egyesület tagjai is a Paloznak-Lovas-
Alsóörs-Csopak útvonalat érintő szüreti felvonuláson. 

A lovasokhoz Paloznakról, Felsőörsről és Nemesvámosról 
is csatlakoztak fogatok, melyekről a borosgazdák a községek 
főterein kínálták boraikat. 

Gyógytorna indul novemberben
Egyénre szabott gyógytorna indul novemberben a lovasi Fa-

luházban! 
Jelentkezni november 15-éig  lehet személyesen a Teleházban 

Bognár Mónikánál, valamint telefonon a 87/575-083-as számon. 
További információk ugyanitt kaphatók.

Szeretettel várunk mindenkit korhatártól függetlenül!

Újra indul a Lovasi Esték
Ebben az évben is megrendezik a „Lovasi Esték” rendezvény-

sorozatot.
Az előadások összeállításához kérjük minden érdeklődő se-

gítségét. Témajavaslatokat, ötleteket a hónap végéig az alábbi 
telefonszámokra várunk.

06-30/591-2620, vagy a 06-87/475-127.

Lovasi Hírek
A LOVASI

ÖNKORMÁNYZAT
HÍRLEVELE

Felelős kiadó: Lovas Község 
Önkormányzata

Felelős szerkesztő:
Zatkalik András

Tel.: 06 20 951 9671
Nyomtatás:

Viza Kft. 8200 Veszprém, 
Hajlat u. 31.

Tel./fax: 88 429 936
e-mail: viza.studio@chello.hu

HiRdetési
díjak
1/8 oldal

600,- Ft
1/4 oldal

1.100,- Ft
1/2 oldal

2.000,- Ft
egész oldal

4.000,- Ft

FELHÍVÁS
A „Lovasi Gyermek- és 

Időskorúak Szociális Gondos-
kodásáért” Alapítvány Ku-
ratóriuma tisztelettel tájékoz-
tatja az érdeklődőket, hogy a 
korábban ismertetett feltételek 
mellett ismét lehetőség nyílt 
számítógépek és monitorok 
díjmentes igénylésére. 

Érdeklődni és jelentkezni 
Szűcs József kuratóriumi el-
nöknél lehet a 87/475-127-es és 
30/591-26-20-as számokon. 

GÓLYAHÍR
Ezúton köszöntjük szere-

tettel községünk legifjabb 
polgárait, a 2005. 07. 17-én 
született Fadgyas Jázmint, 
és a 2005. 04. 22-én érke-
zett Czvetkó Alexet! 

Olvasóink nevében is jó 
egészséget kívánunk! 
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Búcsú
és lovas díjugrató verseny
Idén is nagy érdeklődés kísérte szeptember 11-én a Millenniumi 

Parkban megrendezett lovas díjugrató versenyt és fogathajtó bemu-
tatót. 

A versenyt szervező Lovas Egyesületen kívül számos  környékbe-
li és távolabbi település lovas klubjai képviseltették magukat. Töb-
bek között balatonfüredi, móri, salföldi lovas klubokból érkeztek a 
résztvevők, akik kezdő lovas, haladó lovas és magasugratás kategó-
riákban mérettették meg magukat.

A parkba látogatókat kirakodóvásár, és a gyermekek szórakozta-
tására légvár fogadta. A nap zárásaként pedig a Faluház kultúrter-
mében az önkormányzat teleházvezető-kultúrszervező munkatársa, 
Bognár Mónika szervezett búcsúbált, ahol Mészáros Gyula játszotta 
a „talpalávalót”. Akik szórakozásra, kikapcsolódásra vágytak, ezen 
a remek hangulatú estén igazán jól mulathattak. 

Bocsánat,
hogy a nyaraló közbeszól
Volt egyszer egy magyar film a két világháború között, 

amelyben a kocsmában egy szállóigeszerű mondás született: 
„Bocsánat, hogy a csapos közbeszól”. Ami azt jelezte, hogy ez 
ugyan nem az ő dolga, de azért van véleménye. 

Valahogy én is egy kicsit ilyen félig-meddig kívülálló 
„csaposnak” érzem magam, hiszen egy évben összesen jó, ha 
egy hónapot töltök Lovason. Közvetetten vagyok érintett a falu–
nem jelentéktelen–ügyeiben. (A víz, a gáz bevezetése, útépítés, 
és nem utlsó sorban a szemételhordás számomra elképesztően 
hátrányos szabályozása.). Még egy, csak évek alatt rendbe 
hozott anomália is összekötött a község dolgaival. A helyrajzi 
számok átsorolása miatt egyszer csak arról kaptam értesítést, 
hogy nem az a telkem, ahol már régóta a házam is áll, hanem 
valahol a savanyúkút környékén egy hosszú árok tulajdonosa 
vagyok.  Évekre és ügyvédi közreműködésre volt szükség ahhoz, 
hogy ezt a tévedést korrigálni tudjuk. S bár a tévedés nem a falu 
közigazgatásának a hibája volt, de nem is nagyon segítettek, 
hogy a földhivatalban végre a valódi viszonyokat jegyezzék be. 
(És a hibájuk helyrehozataláért még pénzt is kértek volna, ha 
az ügyvéd nem lép fel erélyesen.)

Itt mindjárt szeretném, mint „csapos” megjegyezni, hogy 
bizony elég sok gond van a hivatalos ügyek intézésével. Volt, 
-van-példa rá, hogy két teljesen hivatalos, ajánlott cédulával 
igazolt levelemre soha nem kaptam semmiféle választ. Pedig a 
hivatalokat is törvény kötelezi a harminc nap a válaszadásra. 
Mellesleg külön gond, hogy a magamfajta nyaralótulajdonos 
igen gyakran csak hétvégeken utazik le, amikor természetesen 
zárva vannak a hivatalok. 

Persze a „csaposnak” kellemes, érdekes élményei is vannak 
a kellemetlenek mellett. Mint az előzőekből kiderült, immár 30 
éve vagyok félig-meddig lovasi lakos. 

Ez alatt a harminc év alatt sokat változott – előnyére – a falu. 
A boltok szempontjából: nagyon jónak és hasznosnak tartom, 
hogy van éjjel-nappal, és hétvégeken is nyitva tartó vegyesbolt 
a településen, elég jó áruválasztékkal. Nagyon előnyös a 
Faluház átalakítása, s hogy a korábban igen elhanyagolt 
környezetű savanyúvíz-kutat rendbe hozták. Ez nem csak 
idegenforgalmilag hasznos, hanem egy falu, egy közösség 
gondolkodásának, érzelmeinek kialakulása szempontjából is. 

Az viszont már nem nagyon lelkesít, hogy a Malomvölgy 
egykor természetes szépségű útját egyre inkább tönkreteszik a 
szemetelők, és nem vált az sem a völgy előnyére, hogy a két 
patakág közül az egyiket megszüntették. 

Úgy gondolom, időnként talán érdemes lenne a magamfajta 
„átmeneti lakók” véleményét, tanácsát, s nem utolsó sorban 
összeköttetéseit is igénybe venni. Nem hiszem, hogy szíre-szóra 
érdemes lenne a nyaralótulajdonosokat összerángatni, nem is 
jönnének el gyakran. De talán évente egyszer–éppen a Falunap 
idején–ez nem lenne felesleges. S talán érdemes a nyaralók 
által választott állandó képviselővel kibővíteni a képviselő-
testületet. Végül is a falu életéhez nemcsak hozzátartoznak, 
hanem a pénzükkel, adójukkal részt is vesznek benne. S akkor 
talán nem csak kívülálló „csaposként” szólhatunk bele Lovas 
szerencsésen gyarapodó életébe.

Bernáth László

Lovas község képviselő-testülete 
október 24-i ülésén többek kö-
zött határozott a volt óvodaépü-
let hasznosításáról, és a Bozsik 
program keretében megvalósu-
landó sportpálya építéséről. 
A volt óvoda épületének eladása 
kapcsán a vevők az épület kul-
turális célra történő hasznosítása 
ügyében felvetették egy köz-
hasznú alapítvány létrehozásának 
lehetőségét. A képviselő-testület 
ennek megvalósítására ütemtervet 
dolgozott ki, melyben felvetődött 
többek között az állandó helytör-
téneti gyűjtemény létrehozása, 
nyári művészeti tábor működte-
tése, időszaki, és állandó kiállí-
tások szervezése, valamint kultu-
rális tevékenység (mint funkció) 
végzése. A képviselők végül úgy 
határoztak, hogy az önkormány-
zat alapító tagként kíván venni a 
létrehozandó alapítványban, és 
annak kuratóriumába tagot dele-
gál Csajka Gyögy képviselő sze-
mélyében. A testület továbbá nyílt 
alapítvány létrehozását javasolja, 
s nem zárja ki más település be-
vonását sem.
Mint köztudott, az önkormány-
zat 2003. évben pályázaton 4 
millió forint támogatást nyert a 
„BOZSIK program” C kategóriás 
műfüves, illetve műanyag borítá-

sú sportpálya építésére. A képvi-
selő testület nyári állásfoglalása 
szerint a település anyagi helyzete 
miatt ebben a formában nem meg-
valósítható a tervezett beruházás. 
Szeptember hónap folyamán az 
Ifjúsági és Sportközpont felvette 
a kapcsolatot az önkormányzattal 
ezügyben. Ennek nyomán szep-
temberben a Nemzeti Sporthivatal 
elnökéhez intézett levélben a tele-
pülés vezetése kérte, hogy műfü-
ves, illetve műanyag borítású pá-
lya helyett aszfalt borítású sport-
pálya építését engedélyezzék, az 
eredeti helyszíntől eltérően a Ma-
lomvölgy utcai játszótér területén. 
Szakértői vélemény szerint ezek-
kel a változtatásokkal megvaló-
sítható lenne a projekt, ám az erre 
vonatkozó írásos államtitkári le-
vél a mai napig nem érkezett meg 
az önkormányzathoz. Ennek elle-
nére a megvalósításhoz a testület-
nek árajánlatot kellett beszerezni, 
melyek közül a legkedvezőbbet a 
Betonút Szolgáltató és Épító Rt. 
adta. Ennek, s az önkormányzat 
anyagi lehetőségeinek ismereté-
ben a testület végül a projekt elve-
tése mellett Döntött. 
A képviselő testület további dön-
téseiről a következő lapszámban 
részletesen beszámolunk.           

Alapítvány az óvodából
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