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A testületi ülésrõl jelentjük
Lovas Község Önkormány-

zat Képviselő-testülete 2005. 
augusztus 29-én 18 órai kez-
dettel tartotta meg soron kö-
vetkező ülését a Faluház tár-
gyalótermében. 

   A testületi ülésen történ-
tekről tájékoztatom Lovas 
község lakosságát az aláb-
biakban. (Az elmúlt időszak 
történéseiről az újság jelen-
legi és következő számából 
értesülhetnek az olvasók.) A 
Testület utolsó nyílt ülésén 
foglalkozott 2005. évi költség-
vetésének első félévi végrehaj-
tásáról. A Testület megállapí-
totta, hogy az eredetileg terve-
zett 53.162 e Ft-os bevételeket 
23.514 e Ft-ra 44%-ra sikerült 
teljesíteni. A bevételeken be-
lül az állami hozzájárulások, 
támogatások időarányosan, a 
helyi adóbevételek időarányos 
felett teljesültek. Némi lema-
radás tapasztalható az egyéb 
saját bevételek teljesítése te-
rén, mivel a tervezett ingatlan 
értékesítés az első félév során 
nem teljesült. A költségvetés 
kiadásait vizsgálva a Testület 
megállapította, hogy az erede-
tileg szintén 53.162 e Ft kiadás 
június 30-ig 23.279 e Ft-ra 
37%-ra teljesült. Kiadásokon 
belül a működési kiadások 
időarányosan alakultak az első 
félév során. A tervezett beru-
házások terén lemaradás mu-
tatkozik. A tervezett 5.615 e 
Ft beruházási kiadásból eddig 
a Településrendezési Terv ké-
szítésére fordított összeget az 
Önkormányzat. Némi lemara-
dás tapasztalható a működési 
célú végleges pénzeszközök 
átadásával,- ezen belül főként 
a Körjegyzőség működéséhez 
biztosítandó összeg – kapcso-
latban. A Képviselő-testület 
bízik abban, hogy az év végé-

re ezek a lemaradások behoz-
hatók. A féléves költségvetési 
zárás elfogadását követően a 
Testület a 2005. évi költség-
vetésének bevételi és kiadá-
si előirányzatát módosította 
53.322 e Ft-ra. A féléves költ-
ségvetése részeként tárgyalta 
a Képviselő-testület hivatalá-
nak a Lovas-Paloznak Közsé-
gek Körjegyzőségének költ-
ségvetését illetve annak első 
félévi teljesítését is. A Kör-
jegyzőség 27.676 e Ft tervezett 
bevételeivel szemben kiadásai 
9.865 e Ft-ra (36 %) teljesültek 
az első félévben. A tervezett-
hez képest némi lemaradás a 
Körjegyzőség későbbi szám-
lanyitásával magyarázható. 
Az önálló számla nyitásáig a 
Körjegyzőség kiadásait (sze-
mélyi juttatások, TB. járulé-
kok, dologi kiadások stb.) a 
székhely Paloznak település 
költségvetéséből teljesítettük. 
E kiadások átkönyvelése, át-
számlázása a későbbiekben 
fog megtörténni. Mindezzel 
együtt a Körjegyzőség költ-
ségvetésének első félévi tel-
jesítése – hasonlóan az Ön-
kormányzati költségvetéshez 
– időarányosnak mondható. 

   A Testület ezt követően 
döntött a 2005/2006. évi beis-
kolázási támogatásokról. Az 
eredetileg e célra tervezett 
összeget mintegy 30%-kal 
megemelve 180 e Ft-ot fordít 
beiskolázási támogatásokra 
az Önkormányzat. Ebből az 
összegből az általános iskolá-
sok részére egyszeri 3.800.-, a 
középiskolások részére 4.800.-
Ft támogatást tud biztosítani. 
Ezen felül vállalja az általános 
iskolások éves autóbuszbérle-
tének 50 %-át. A támogatások 
kifizetésének feltétele a busz-
bérlet, valamint a középiskolai 

tanulók iskolalátogatási igazo-
lásának bemutatása. A támo-
gatást külön értesítés mellett 
a Körjegyzőség lovasi irodájá-
ban fizetik ki. Ehhez kapcsoló-
dóan vegyes ügyek keretében a 
Képviselő-testület döntött arról 
is, hogy a 2005/06. tanévben 
csatlakozik az Oktatási Mi-
nisztérium által már évek óta 
működtetett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Pályázati rend-
szerhez. Ennek keretében az 
Önkormányzat pályázatot ír 
ki a lovasi állandó lakóhellyel 
rendelkező felsőoktatásban 
részt vevő nappali tagozatos 
hallgatók részére. A pályázati 
felhívás az Önkormányzat lap-
jában megtalálható.

Szintén vegyes ügyek ke-
retében született döntés egy 
középiskolás tanuló Arany 
János Tehetséggondozó Prog-
ram keretében történő tá-
mogatásáról. Vegyes ügyek 
keretében foglalkozott még a 

Testület a Településrendezési 
Terv készítés éppen aktuális 
feladataival. Döntött arról, 
hogy két benyújtott ajánlat kö-
zül Zbiskó Lászlóné környe-
zetvédelmi mérnök ajánlatát 
fogadja el a Rendezési Terv 
környezetvédelmi fejezetének 
elkészítésére. Az Önkormány-
zat foglalkozott továbbá egy a 
Rendezési Tervvel kapcsolat-
ban benyújtott lakossági be-
advánnyal is. Döntés született 
még ezen az ülésen közterü-
letbontással kapcsolatos be-
advány ügyében. A Képvise-
lő-testület elfogadta Zatkalik 
András újságíró ajánlatát, és 
megbízást adott részére az 
önkormányzati újság írására. 
A Képviselő-testület soron 
következő testületi ülésének 
időpontjáról az előző gyakor-
latnak megfelelően az Önkor-
mányzat hirdetőtábláján érte-
sítjük a lakosságot. 

Tóth Gáborné körjegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2005. augusztus 29-ei nyílt testületi ülésén döntött 
arról, hogy csatlakozik az Oktatási Minisztérium által 
meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
rendszerhez. Ennek megfelelően az önkormányzat 
PÁLYÁZATOT HIRDET a Lovas Községben állandó 
lakhellyel rendelkező nappali tagozaton felsőoktatási 
intézményben tanuló fiatalok részére. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2005. október 31. Pályázati 
űrlapok: Lovas – Paloznak Körjegyzőségnél, (Paloznak) 
valamint a Körjegyzőség lovasi irodájában igényelhetők, 
ahol bővebb információval szolgálunk. A pályázatokat 
a Körjegyzőség lovasi irodájába a fenti határidő előtt 
kérjük benyújtani. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az 
Önkormányzat a határidőben beérkezett pályázatokat 
2005. november 30-ig bírálja el.
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Júniusban újra megnyílt
a Teleház Lovason

Azok a falubeliek akik már voltak a teleházban 2005. jú-
nius 07-ei megnyitása óta, illetve akik részt vettek a Lovasi 
Napok rendezvénysorozatának lebonyolításánál, már szemé-
lyesen is ismerhetnek. 

Bognár Mónika vagyok, Lovas Község Önkormányzatá-
nak teleházvezetői, könyvtárosi és kulturszervezői feladatait 
látom el. 

Közgazdász-informatikus főiskolai képesítéssel rendel-
kezem. A közösségi-, kulturális élet eseményei iránt min-
dig édeklődtem, igyekeztem figyelemmel kísérni, abban 
résztvenni, segíteni, támogatni, és mindig valami újat tanul-
ni. 

Az önkormányzat anyagi lehetőségei sajnos meglehetősen 
korlátozottak, de remélem, találunk rá megoldást, hogy idő-
vel – pályázatokkal és előre láthatólag nagyon sok munkával, 
– fellendítsük Lovas kulturális életét. 

A teleházat további számítógépekkel bővítettük, ezzel is 
alkalmazkodva a látogatók igényeihez, akik így több gépen 
tudnak dolgozni, internetezni, valamint a várakozási időt 
is szeretnénk a lehetőségeinkhez mérten  minimalizálni. A 
teleházban ADSL-rendszer került bevezetésre, ezáltal ol-
csóbb és gyorsabb internet-hozzáférést biztosítunk Lovason 
is. 

A könyvállományt is újítani, frissíteni, bővíteni kell, hogy 
a látogatóknak érdemes legyen a könyvtárt látogatni, köny-
veket kölcsönözni. Ezért szívesen várok minden felajánlást, 
amivel a könyvtár fejlesztését, modernizációját elő tudjuk se-
gíteni. Az adományozók neveit a könyvtárban feltüntetjük.

Remélem, hamarosan mind többükkel találkozhatok a 
teleház és a könyvtár látogatása, a könyvtár állományának 
fejlesztése illetve a különböző kulturális rendezvények kap-
csán!

Bognár Mónika

A Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területéhez tartozó 
településeken a tavalyi évtől kezdő-
dően nagymértékben elszaporodtak 
a besurranásos lopással elkövetett 
bűncselekmények, melyek során a 
sértettektől jelentős értékeket tulajdo-
nítottak el.

A bűncselekmények elkövetéséhez 
nagymértékben hozzájárult a felelőt-
len magatartás, főként az értékek őri-
zetlenül hagyása.

Az elkövetők kihasználták az ingat-
lanok, nyaralók kertkapuinak, vala-

mint bejárati ajtóinak nyitott állapotát, 
és könnyűszerrel „szabadították meg” 
a sértetteket értékeiktől.

Mindezt olyan rövid idő alatt, és 
észrevétlenül tették, hogy a sértettek 
a legtöbb esetben csak órák elteltével 
észlelték értékeik hiányát.

Azért, hogy az Ön sérelmére ne 
történhessen hasonló bűncselek-
mény, az alábbiakra szeretnénk fi-
gyelmét felhívni:

   - az ingatlanok kapuit, a bejárati 
ajtókat, az utcafrontra néző ablakokat 
minden körülmények között tartsák 

zárva, a kulcsokat ne hagyják sem az 
ajtózárakban, sem elérhető helyen.

   - az ingatlanokon álló személygép-
kocsikat zárják le, abban ne hagyja-
nak értékeket,   igazolványokat, hitel-
kártyákat.

   - amennyiben lakókörnyezetük-
ben gyanúsan viselkedő személyeket, 
illetőleg gépkocsit észlelnek, haladék-
talanul értesítsék a rendőrséget a 107-
es, vagy 112-es segélyhívószámon.

Együttműködő segítségükben bízva: 
Grúber Sándor v rendőr alezredes, 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Idén is megrendezésre ke-
rült a „Lovasi Gyereknap” 
május utolsó vasárnapján, a 
Savanyú-forrás melletti kis-
réten. 

Akik kilátogattak a rendez-
vényre, igazán jól érezhették 
magukat. A családias han-
gulatú rendezvényen beszél-

getve, egymással vetélkedve, 
kellemes környezetben kap-
csolódhatott ki gyermek és 
felnőtt egyaránt. A Millenniu-
mi Park rendbetételi munkái-
ból lelkesen vették ki részüket 
az Ifjúsági Klub tagjai is.

Akik idén nem tudtak kilá-
togatni a gyereknapra azokat 
jövőre szívesen várjuk.

Hogy a kedvüket is meg-

hozzuk, álljon itt egy kis ös-
szeállítás abból, hogy milyen 
változatos programokkal, és jó 
hangulatban telt el az a nap.

A gyerekek ajándékokat, az 
Ifjúsági Klub tagjai pedig egy 
új kézilabda-hálót vehettek át.   

A gyereknapi rendezvény 
színvonalasabbá tételéhez a 

Torma család, a Tóth család, 
valamint a Gyermek és Idős-
korúak Szociális Gondozásá-
ért Alapítvány nyújtott anyagi 
segítséget. 

A gyerekeket a szervezők 
édességekkel és üdítővel vár-
ták - ez utóbbi igazán jól jött a 
tikkasztó hőségben. Azonban 
sokan oltották szomjukat a Sa-
vanyú-forrás hűs vizével is.

Gyermeknap Lovason

Rendõrségi tájékoztató
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Lovas Község Önkormány-
zat Képviselő-testületének 
7/2004 (IX.27.) sz. rendelete 
a környezetvédelemről és a 
település rendjéről:
29.§.(2.) Az ingatlanok tu-
lajdonosai kötelesek az in-
gatlanuk határvonalától az 
útszegélyig, - de legfeljebb 
30 méterig – a közhasználatú 
zöldterület gondozását /kaszá-
lás, gyomtala-nítás stb./ elvé-
gezni.
Internet-csatlakozási lehető-
ség: 2005. májustól már Lo-

vason is van internet-csatla-
kozási lehetőség, az igénylők 
a következő szolgáltatókkal 
vehetik fel a kapcsolatot:
 A Cre-Active Bt. RLAN, 
rádióhullámú alapon műkö-
dő Internet hálózatot épített 
ki Lovason. A RLAN jellem-
zői: állandó, folyamatos In-
ternet-hozzáférés forgalom- 
és időkorlátozás nélkül, nagy 
adatátviteli sebesség, tele-
fonvonalat nem vesz igény-
be. A RLAN/KTV eszköz 
a hozzá csatlakozó hálózati 

kártyával a számítógép szá-
mára úgy tünteti fel a háló-
zatot, mintha az egy Ethernet 
hálózat lenne, így a haszná-
latához nincs szükség spe-
ciális driver programokra, 
bármelyik Internet támoga-
tó operációs rendszer képes 
kezelni további bővítések és 
konfigurálások nélkül. Az el-
méleti adatátviteli sebesség 
mindkét irányból 384 Kbps. 
A jelentkezőkhöz történő be-
kötést jelenleg folyamatosan 
végzik. Érdeklődni lehet: 

Cre-Active Kereskedelmi és 
Informatikai Szolgáltató Be-
téti Társaság, Aszófő, Vadvi-
rág u. 1. Tel.: 87/545-010
A Magyar Telecom Rt. 
ADSL gerincvezetéket épített 
ki Lovason. Az ADSL jellem-
zői: gyors, állandó („always-
on”) Internetkapcsolat havi 
átalánydíjért, forgalom- és 
időkorlátozás nélkül. Az egyé-
ni bekötés iránt a vezetékes 
Internet-szolgáltató társasá-
goknál lehet érdeklődni (pl. 
T-Com Rt., T-online). 

A Veszprém
Megyei Önkormányzat hírei
   A Veszprém Megyei Levéltár új épülete 2005. augusztus 26-
án került átadásra . Előtte, 2005. augusztus 24-én a levéltárral 
kapcsolatos tudnivalókról Kuti Csaba, a Megyei Közgyű-lés 
elnöke tartott sajtótájékoztatót. 

* * *
  A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 
szervezésében  Semmelweis Ignác születésének 187. évfor-
dulója tiszteletére rendezett ünnepségen Pusztai István alel-
nök vett részt. (2005.06.30.)

* * *
  A balatonfűzfői képviselőtestület meghívására helyszíni be-
járás során a Területrendezési és Kommunális Bizottság meg-
tekintette a Nitrokémia Rt. területén folyó környezeti károk 
felszámolását és a kármentesítést szolgáló tevékenységet. 
(2005.06.19.)

(www.vpmegye.hu információi alapján)

Lovas község önkormányzat tájékoztatója

A már megszokott négy község, Lovas, Alsóörs, Felsőörs és 
Paloznak  polgárőrei vándor futballkupát szerveztek. A lebo-
nyolítás március 6-án vasárnap, délelőtt 9 órakor kezdődött. 
Teremfociról lévén szó 5 + 1 fős csapatokkal, 2 x 15 perces fél-
időkkel, körmérkőzéssel dön-töttek a helyezésekről. Az első 
ilyen rendezvény 2004-ben volt, amikor a vándorserleget és a 
serlegeket Tüskés Endre megyei sportigazgató biztosította. Ma, 
emlékének tisztelegve, a sporteseményt TÜSKÉS POLGÁRŐR 
KUPA névre keresztelték, és a fent említett négy község a to-
vábbiakban is ezen a néven kívánja évenként megrendezni.

A rendezvénynek az alsóörsi sportcsarnok adott otthont, 
mint erre a célra a legkedvezőbb feltételekkel rendelkező hely 
a környéken. A meccs néma tisztelgéssel kezdődött az elhunyt 
sportemberre emlékezve.

A rendezvényre nem csupán a csapatok jöttek, de voltak szur-
kolók is, akik bíztatták csapatukat, izgultak a győzelmükért.

A szervezés könnyű és hálás feladatnak bizonyult, mivel 
minden falu Polgárőrség veze-tője a saját csapatát már az első 
pillanatban elkezdte szervezni. Természetesen a különböző 
méretű településeken más feladatot jelentett a csapat össze-
állítása, mivel a települések lét-számai 380 és 1.200 fő között 
vannak. 

A meccsek fordulatosak, izgalmasak, érdekesek voltak, amit 
más sem bizonyít jobban, mint a gólok száma. A hat meccsen 
61 gól landolt a hálókban, ez annyit jelent, hogy a közönség 
átlagosan 3 percenként láthatott gólt, köztük néhány kiemel-
kedően szép, szinte profi megoldást.

A játék lendületessége ellenére mindvégig sportszerű, fegyel-
mezett volt a játékosok viselkedése, így természetesen sérülés, 
baleset sem történt.

Külön köszönet jár a bírónak, Decsi Lászlónak aki a játéko-
sokkal együtt lelkesedett és szívességből, sportszeretetből ve-
zette le a meccseket, megkérdőjelezett ítélet nélkül, a játékosok 
és a közönség megelégedésére.

A vándorserleget ez alkalommal a múlt évi győztes Alsó-
örs polgárőrei kénytelenek voltak átadni felsőörsi kollégáik-
nak, akik egy évre most elnyerték a vándorkupát. A legered-
ményesebb csatárnak Báró Béla alsóörsi focista bizonyult az 

alsóörsi csapatból, összesen 11 gól rúgásával. A lovasiak má-
sodik helyezése a legeredményesebb kapusnak, Sárdi Máténak 
is köszönhető, akinek az ellenfél csatárai mindösszesen 12 gólt 
tudtak rúgni. Meg kell jegyezni, hogy a Lovas-Felsőörs mec-
csen a 3:1 félidős eredmény vége 5:6 lett, a végig izgalmas és 
feszült mérkőzésen.

A rendezvény végén mindenki elégedett volt, mindenki 
egyetértett abban, hogy a vándorkupa játékokat folytatni kell.

A lovasi csapat tagjai voltak: Kapus - Sárdi Máté, Játékosok 
- Ács Norbert, Bagi Tamás, Bácsi Imre, Dolgos Gábor, Dolgos 
Sándor, Kovács Olivér, Maróty Péter, Sáfár László, Simon Ró-
bert, Szabó Miklós.

Ezúton is külön köszönöm a játékukat, lelkesedésüket, Lovas 
pozitív megítéléséért   kifejtett tevékenységüket. 

Sz. J.

A polgárõrség sporthírei
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2005. július 1-3-án immár 
hetedik alkalommal rendezte 
meg Lovas Község Önkor-
mányzata hagyományossá 
váló falunapi rendezvényét, a 
Lovasi Napokat.

Az idei Lovasi Napok mottó-
ja a falu közelebbi és távolabbi 
környezetével való összefogá-
sa volt, így több program is 
tudatosan e célkitűzés köré 
összpontosult. Július 2-án a Fa-
luház Kulturtermében került 
sor a Turisztikai Mikrotérségi 
Konferencia megtartására 
Alsóörs, Csopak, Felsőörs, 
Lovas, Paloznak települések 
vállalkozói és lakosai részé-
re. A konferencia célja az öt 
telpülést átfogó turisztikai 
egyesület megalapításának 
elősegítése volt, hogy együtt-
működve intenzív, folyamatos 
fejlődés indulhasson meg a 
mikrotérségben. A turisztikai 
konferencia mottóját Kemenes 
Dénes, Lovas Község pol-
gármestere a következőképp 
fogalmazta meg: „Ma már 
minden előre haladni akaró 
ember, település, mikrotérség 
felismerte, hogy csak össze-
fogással, együttműködéssel 
lehet továbbjutni. Ma már 
nem működik az én házam, 
én váram mondás. Aki így 
gondolkodik, az hátráltatja 
szűkebb, tágabb környezeté-
nek fejlődését…” Az aktuális 
nemzetközi, országos és helyi 
turisztikai viszonyokról Nagy 
Jenő /országgyűlési képvise-
lő, az Országgyűlés Turiszti-
kai Bizottságának alalnöke/, 
Veiland László /a Veszprém 
Megyei Turisztikai Hivatal 
vezetője/, Madarász Eszter /a 
Veszprémi Egyetem Turisz-
tikai Tanszékének előadója/, 
Kiss Nikoletta /a Napló Turisz-
tikai Rovatának szerkesztője/, 
valamint Alsóörs, Csopak, 
Felsőörs, Lovas, Paloznak pol-
gármesterei tartottak előadást.
Lovas Község és Nyitrageszte 
(szlovákul: Host’ová) közöt-
ti testvértelepülési szerző-

dés aláírására a Millenniumi 
Parkban került sor. Úgy illik, 
hogy jobban megismerjük ezt 
a települést, ezért álljon itt egy 
kis ismertető Nyitragesztéről 
és lakosairól:

Nyitrageszte a nyitrai járás-
ban fekszik, a Pilis (hagyomá-
nyosan: Mál) hegy alatt, amely 
a Tribecs-hegység előhegye. 

Nyitrageszte a magyar kultu-
rális örökségünk egy még ma 
is élő része, a Zoboralja törté-
nelmi és néprajzi tájegység 13 
falvának egyike. A geszteiek 
palócos nyelvjárásban beszél-
nek, nagyon szép, korcso-
portok szerint tagolódó nép-

viseletükben a folklórcsoport 
fellépése alkalmával a Lovasi 
Napok látogatói is gyönyör-
ködhettek.

Nyitrageszte polgármes-
tere Gál Erzsébet. Ma a köz-
ségnek 385 lakosa van, akik 
többségében mezőgazdasági 
termeléssel, állattenyésztés-
sel foglalkoznak. A szőlőter-

mesztésnek Lovashoz hason-
lóan a régmúltba visszanyúló 
hagyományai vannak, és máig 
is jelentős foglalkozása a falu 
lakóinak. Nyitragesztén 1990-
ben alakult meg az első szaba-
don választott önkormányzat, 
így a  falu ismét fejlődésnek 

indulhatott. Az önkormányzat 
nekilátott a falu infrastruktú-
rájának kiépítéséhez, a polgári 
öntudat, az egészséges lokál-
patriotizmus felébresztéséhez, 
hogy Geszte polgáraival közö-
sen, hitükben, magyarságuk-
ban megmaradva, hagyomá-
nyaikat tisztelve és megtartva 
tegyenek meg minden tőlük 
telhetőt e kis falu felvirágoz-
tatásáért. 

Remélem, a testvértelepülési 
szerződés megkötésével Lo-
vas is tovább tudja segíteni 
Nyitragesztét ezen az úton, 
és a két település kapcsolatát 
elmélyítve, egymást erősítve 
fejlődik, gyarapszik tovább 
mind magyarságtudatának és 
hagyományainak erősödésé-
ben, mind gazdaságának fel-
virágzásában.

A Millenniumi Park falu-
napi programjai:

A Lovasi Napok kiállításai-
nak megnyitója alatt az időjárás 
hirtelen szélsőségesen megvál-
tozott, az addigi tűző napsütést 
eső váltotta fel, ami szombat 
délig el sem akart állni, így a 
legtöbb szabadtéri programot a 
szervezők, a fellépő vendégek, 
és az érdeklődők bosszanko-
dására sajnos le kellett mon-
dani. Aztán egy melegfront-
nak hála, szombat délutántól 
ismét élettel telhetett meg a 
Millenniumi Park, és a színes 
programválaszték egyre több 
látogatót vonzott, egészen va-
sárnap estig. A színpadon egy-
mást követték a mazsorett- és 
néptáncbemutatók, koncertek, 
körus- és zenekari előadások. 
Az idei Lovasi Napok rendez-
vény sztárvendégei Hevesi Ta-
más és Szűcs Judit voltak.

A parkba látogatók 
megköstolhatták a lovasi 
borosgazdák borait és a 
Lovasi Nyugdíjasklub asszo-
nyai által kínált lángosokat, 
eközben vásárolhattak a kira-
kodóvásárban, megnézhették 
a Centro-Plane Repülős Iskola 

Lovasi napok – hetedszer

A testvértelepülési szerződés aláírása

Lovas múltja képekben
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Lovas Község Önkor-
mányzata augusztus 20-án, 
9.00 órakor tartotta  meg-
emlékező ünnepségét a Mil-
lenniumi Parkban. Az ün-
nepségen Kemenes Dénes 
polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, ezt követő-
en Kiss Zsófia előadásában 
hallhattuk Arany János: 
Rege a csodaszarvasról című 
versét. Ünnepi beszédet 
Ferenczy Gáborné képviselő 

asszony mondott államala-
pító Szent István királyunk 
tiszteletére, majd felkérte 
Rásky Miklós református 
lelkészt az új kenyér megál-
dására és szétosztására. Az 
ünnepség végén Juhász Re-
beka oboán adta elő Katona 
József – Erkel Ferenc: Bánk 
Bán c. operájából a Hazám 
Hazám című zeneművet.

Talán kevesebben tud-
ják, hogy legősibb magyar 

nemzeti ünnepünk, a Szent 
István napjához kötő az „Új 
kenyér ünnepe” is, mellyel a 
hagyományok szerint a nagy 
nyári mezőgazdasági mun-
kák befejezését ünnepeljük. 
Szent István ünnepén, a ke-
resztény államalapítás em-
léknapján hagyományosan 
az ünnepi asztal ékessége az 
új lisztből készült kenyér.

B. M.

ejtőernyőseinek látványos ug-
rását, a motoros-, rendőrségi 
és tűzoltósági bemutatót, vagy 
meghallgathatták Kolti Helga 
színművésznő szórakoztató 
előadását. A Lovasi Napok 
rendezvénysorozat konferan-
sziéi Dienes Andrea és Marosi 
Tóth Edina voltak. A fellépő 
vendégeket a lovasi asszo-
nyok saját főzésű gulyással, és 
frissen sült sajtos pogácsával 
vendégelték meg. Róka Lajos: 
lovasi lakosok fotóiból rende-
zett kiállítása a Faluházban 
volt látható, melyhez a fény-
képeket Bácsi Gábor, id. Bácsi 
Gyuláné és vitéz Pintér Kornél 

szolgáltatták. A gyermekrajz 
kiállítást szintén a Faluházban 
rendeztük meg Csikász Má-
tyás, Grüll Norbert, Megyesi 
Dóra, Sárdi Zsolt és Palotás 
Laura rajzaiból.

Somogyi Győző: Huszárok 
című kiállítását a Református 
templomban tekinthették meg a 
látogatók. A sokrétű látványos 
program mellett megmaradtak a 
hagyományos rendezvények is. 

A családi és baráti körök 
fözöversenyének díjazottjai:

I. helyezett: Ódor László, II. 
helyezett: Nilsson Gyöngyvér, 
III.  helyezett: Csikász Jó-
zsef.

A sütemények versenyének 
díjazottjai: I. helyezett: Ma-
gyar Pálné, II. helyezett: Kiss 
Zsófia, III. helyezett: Tóth 
Kálmánné. Különdíj: Magyar 
Pálné

A borfelismerő vetélkedő 
díjazottjai: I. helyezett: Szabó 
Miklós, II. helyezett: Torma Jó-
zsef, III. helyezett: Pajor József

A „Virágos Lovasért” ver-
seny díjazottjai: 

Privát porta kategória: I. 
helyezett: Győri Miklós, II. 
helyezett: Kovács József, III. 
helyezett: Koteszki Risztoné

Vendéglátóipari egységek 
kategória: Torma család

Közterületen végzett mun-
kájukért: Bácsi Gyuláné id., 
Bíró Ildikó, Bóka Jánosné, 
Gerbel Ferencné, Magyar 
Pálné, Mecséri család, Sáfár 
Gabriella, Spirk Lászlóné, 
Tatár Istvánné, Torma család, 
Tóth család, Tóth Kálmánné, 
Varga Jánosné vehettek át ok-
levelet.

A szeszélyes időjárás elle-
nére is elmondhatjuk, hogy 
az idei Lovasi Napok gazdag 
programjaival kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt megelé-
gedésére szolgált. 

Bognár Mónika 

A Lovasi Napok támogatói:
Alsóörs Község Önkormányzata, Balatonalmádi Kommunális és Szolgál-

tató Kft., Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonfüred Város Önkor-
mányzata, Csopak Község Önkormányzata, Paloznak Község Önkormányza-
ta, Borsi Zsolt, Csabai Ferenc, Csiszár Péter, Csomai István, Dr. Bóka István, 
Dr. Mátyás István, Kenézné Berei Györgyi,  Kovács József, László Dénes, 
Magyar József, Maróti Péter, Mátrai Lajos, Pap Huba,Rozs Gyula, Spirk Ve-
ronika, Szikla Gyula, Szűcs Arnold, Tóth Péter, Török Lajos, Tüskés András, 
Tüskés Péter,  Vidács Csaba, Vidács Zoltán

Alsóörsi Kutyaiskola, Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Bazsó Bt., Bala-
tonfüred Csopak-tája Mgtsz, Braun Union Hungária, Centro-Plane Repülős 
Iskola, Csopak-környéki Borút Egyesület, E-on, Észak-Balatoni Rt.,  Family 
Frost, HEVIT Kft.,  HM. Légierő Parancsnokság, Jásdi Pince, Koloska-völ-
gyi Vadásztársaság, Kinizsi Takarékszövetkezet, Kozma Bt., Lovasi Áfész Bolt 
dolgozói, Margaréta Kertészeti Társaság, Skicc Kft., Suzuki Perger, Szöszi 
Cukrászda – Alsóörs, VEMÉPSZER Kft.,Veszprém Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság, Veszprém Városfejlesztési Befektetési Rt., Veszprém Városi 
Művelődési Központ, Veszprém Városi Tűzoltóparancsnokság, Vincze Kiadó 
Kft, Quad-Rapid Kölcsönző – Felsőörs

Médiatámogatók:
Kontakt Média, Raszter Média Kft.,  Napló (Pannon Lapok Társasága), 

MTI, Népszabadság, Kossuth Rádió, Öböl TV, Séd TV, Füred TV, Rádió Jam, 
MTV, Veszprém körzeti Szuperinfó, Magyar Nemzet, Sláger Rádió, [origo]

A Lovasi Napok rendezvénysorozatát szervezték
és támogatták:
Lovas Község Önkormányzata, Lovasi Gyermek- és Időskorúak Szociá-

lis Gondozásáért Alapítvány, Lovasi Nyugdíjas Klub, Lovasi Polgárőrség, 
Lovasi Lovasegyesület, Lovasi Ifjúsági Klub

Ács Károly, Bácsi Gabriella, Bácsi Gyula, id.Bácsi Gyuláné, Bácsi Imréné, 
Bácsi Judit, Bácsi Lajosné, Bácsi Tünde, Bíró Ildikó, Bognár Mónika, Bóka 
Jánosné,Büki Károlyné, Czeglédy Ákos, Csajka György, Csillag József, 
Demény Zoltán, Dienes Andrea, Dolgos Sándor, Ferenczy Gáborné, Ferenczy 
Réka, Gerbel Ferencné, Hajdú Károly, Halász Zsófia, Keller Józsefné, Kemenes 
Dénes, Koteszki Krisztián, Kovács Balázs, Kovács Károly, Kovács Károlyné, 
Kővári Mária, Márffyné Eredics Eszter, Marosi Tóth Edina, Mecséri And-
rás, Mecsériné Róka Erzsébet, Müller István, Müller Istvánné, Nagy Péter, 
Némethné Jantó Márta, Nilsson Gyöngyvér, Ódor László, Pajor Laura, Pajor 
József, Pap Éva, Papp Lászlóné, Papp Józsefné, Péjó János, Péjó Jánosné, Pin-
tér Kornél, Rásky Ervin, Rásky Miklós, Róka Lajos, Sáfár Lászlóné, Sárdi Be-
nőné, Sárdi Máté, Simon Gábor, Simon Géza, Simon László, Simon Lászlóné, 
Simon Róbert, Spirk László ifj., Szabó Attila, Szabó Miklósné, Szalai Lajos, 
Szűcs József, Takács Ferenc, Tasi István, Tasi Istvánné, Torma József, Tóth Eni-
kő, Tóth Gáborné, Tóth János id., Tóth János ifj., Tóth Kálmánné, Tóth Lász-
ló, Tóth Miklós, Vajda Ákos, Vajda Kálmán, Zámbó István és végül, de nem 
utolsósorban azok a lovasiak, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak fellépő 
vendégeink ellátásához, valamint a falu és a rendezvény helyszíneinek, szebbé, 
kultúráltabbá tételéhez! A falunapi rendezvény minden támogatójának ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani önkéntes munkájáért, anyagi segítségéért.

A „KÜRTŐ”
Tüzeléstechnikai Bt. 

Ezúton értesíti ügyfeleit, 
hogy balatonfüredi szék-
helye 2005. július 01-től 
megváltozott.
Az új cím: 8230, Balaton-
füred, Vasút u. 3. fsz. 2.

Az ügyfélfogadás ideje 
változatlan, munkanap-
okon 08.00-14.00 óráig, 
tervegyeztetés minden 
hétfő 08.00-10.30 óráig. 
Puska Ferenc ügyvezető, 
kéményseprő mester. 

Augusztus 20-i megemlékezés
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Lovas Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a nemzeti 
és kegyeleti ünnepek alkalmával a helyi 
megemlékezéseken a Képviselő-testület 
egy-egy tagja mond ünnepi beszédet. A 
Hősök Napja 2005.május 29-i lovasi meg-
emlékezésének ünnepi szónoka Pintér 
Kornél önkormányzati képviselő, a Szo-
ciális Bizottság elnöke volt, akinek beszé-
dét az alábbiakban közöljük:

„Tisztelt Megemlékezők!
Ma, május utolsó vasárnapján, ebben az 
esztendőben Úrnapján, a magyar hősök-
re emlékezünk. Hőseinkre, akik a magyar 
katona vitézségét egy ezredéve hirdetve, 
az I. és a II. világháború harcterein ál-
dozták életüket hazánkért, Magyaror-
szágért.
Tiszta szívvel és soha el nem halvá-
nyuló emlékezettel gondolunk azok-
ra a lovasiakra, akik a vértől áztatott 
Doberdónál, vagy a végeláthatatlan 
messzi orosz pusztákon, a Don kanyarnál 
alusszák örök álmukat. 
Ha testük nincs is velünk, de lelkük örök-
ké itt jár közöttünk, és Hősök Vasárnap-
ján lélekben elvezetnek bennünket min-
den olyan kis röghöz, mely alatt magyar 
katonaszív porlad.
80 esztendővel ezelőtt, 1925 májusának 

utolsó vasárnapján, az első Hősök Napján 
is összegyűltek  őseink, hogy megidézzék 
az I. világháborában hősi halált halt sze-
retteik emlékét. 1933-ban Lovas lakossá-
ga és elöljárósága is pompás emlékművet 
emelt hőseinek. Az akkori ünnepségen ta-
lán ott voltak azok is, akiknek neve csak 
jóval később, 1994-ben kerülhetett fel a 
II.világháború lovasi hőseinek és áldoza-
tainak emléket állító obeliszkre.

A hozzátartozók nevében, az emlékművőn 
szereplő Holczhauser János m.kir.
szakszvezető unokájaként megkésett kö-
szönetet szeretnék mondani Bácsi Imre 
polgármester úrnak és akkori elöljáró-
inknak, hogy az Önkormányzat jelentős 
áldozatvállásával és Lovas polgárainak 
összefogásával 1994-ben megvalósulha-
tott ez az emlékmű. Egy emlékmű, mely 
több lovasi családnak,így nekünk is kegy-
hely, hiszen nagyapám ismeretlen helyen 
lévő sírhelyére mi sem tehetjük le az em-
lékezés virágait.
A köszönet szavaival szeretnék  szólni 
azért is, hogy 1999-től – a 2003-as év ki-

vételével – minden év utolsó vasárnapján 
önkormányzati ünnepségen emlékezhet-
tünk hősi halált halt lovasi szeretteinkre. 
Sok családnak jelentett lelki megnyug-
vást, amikor 2000-ben, a Mille-nniumi 
évben, 1848 lovasi hősei mellett az I. és 
a II. világháború lovasi mártírjai is dísz-
polgári címet kaptak Lovas Község Ön-
kormányzatától. Ezért a nemes cseleke-
detért ha megkésve is, de szintén szeret-
nék köszönetet mondani Kemenes Dénes 
polgármester úrnak és az akkor hivatali 
idejét töltő Képviselő-testületnek.
E gondolatoktól vezérelve, 60 esztendő-
vel a II. világháború befejeződése után, 
hitünket megerősítve emlékezzünk Lovas 
hőseire!”
A Hősök Napja megemlékezés ünnepi mű-
sorában Juhász Rebeka művészi oboajá-
tékkal, Kis Zsófia pedig nagy átérzéssel 
előadott szavalattal járult hozzá a meg-
emlékezés méltóság-telivé tételéhez.
Lovas Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete nevében az I. és a II. 
világháborús emlékműveknél Kemenes 
Dénes polgármester helyezett el koszo-
rút. Az I. világháborús hősi emlékmű-
nél Polgármester úr köszönetet mondott 
mindazoknak, akik jelentős áldozat-vál-
lalással rendbetették az emlékmű kör-
nyezetét.

Az idén első ízben ren-
deztük meg ezt a hagyo-
mányteremtő jótékonysá-
gi bált az alapítványunk 
támogatása érdekében. 
Felhívást tettünk közzé a 
bál fővédnöki és védnöki 
címére. A fővédnöki címet 
Kovács József, a védnöki 
címet Szűcs József nyerték 
el egyedüli befizetőként. 
Nekik köszönjük a támoga-
tást, és hogy méltányolták 
kezdeményezésünket. Kö-
szönet továbbá mindazok-
nak, akik tombolatárggyal 
járultak hozzá a bevétel 
növeléséhez, és azoknak 
is, akik el sem jöttek, de 
támogatásként megvásá-
rolták a belépőjegyet. 

A bál hangulatos volt, re-

méljük minden résztvevő 
jól érezte magát. A hangu-
latteremtő maraton zenét 
Mészáros Gyula szolgál-
tatta. Sajnos a lovasiak kis 
számban jelentek meg, de 
reméljük, hogy akik nem 
jöttek el már megbánták, 
és legközelebb ők is eljön-
nek, hogy velünk együtt 
töltsenek egy kellemes es-
tét, valamint az alapítvány 
bevételét és hírnevét erő-
sítsék.

A kuratorium igyekszik 
a befolyt összeget a gyer-
mekek és időskorúak tá-
mogatására legcélszerűb-
ben felhasználni.

Szabó Miklósné

HÔSÖK NAPJA

JÓTÉKONYSÁGI
LOCSOLÓ BÁL

Tisztelt turizmusban érdekelt 
vállalkozóink és polgáraink!

2005. október 12-én este 6 órai kezdettel tartja alakuló 
közgyűlését a „Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület”.

Az egyesület célul tűzi ki Alsóörs, Csopak, Paloznak, Felsőörs 
és Lovas községek idegenforgalmi marketing –feladatainak el-
látását, a helyben meglévő turisztikai termékek kínálattá fejlesz-
tését, illetve új kínálatok kialakítását.

Alapelvünk: bízzunk értékeinkben és vállaljuk a közös gon-
dolkodást és problémamegoldást.

Az alakuló közgyűlés főbb témái:
- Mi az „egyesület”, mint civil szervezet, mit jelent a non-profit elv?
- Miben különbözik a turisztikai egyesület a többi egyesülettől?
- Miért támogatják az önkormányzatok az egyesület létrehozását?
- Mi lesz az alapvető feladata, célja a turisztikai egyesületnek?
- Tisztségviselők megválasztása;
- Az alapító okirat aláírása.

Turizmusunk alakítása a mi feladatunk. Ez az öt községet 
összefogó turisztikai együttműködés egyedülálló az országban. 
Bízzunk önmagunkban, higgyünk az összefogás sikerében és te-
gyünk az idegenforgalom fellendítéséért, mert ez mindannyiunk 
érdeke.

További információval állok rendelkezésükre:
Gubiczáné Istványi Mária turisztikai munkatárs,

Lovas, Faluház
Mobil: 70/371-8501, e-mail: giria@citromail.hu
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Repültünk
Páratlan lehetőséget kaptunk mi, lovasi nyugdíjasok.
Hajdú Károly úr megtisztelt bennünket ajánlatával: egy sé-

tarepülés részesei lehettünk, teljesen ingyen. Nagy örömmel 
fogadtuk. 

Nem örült így mindenki, mert csak tíz nyugdíjas élt ezzel a 
lehetőséggel. Mivel húsz személyes buszt kaptunk, így másokat 
(fiatalokat) is beszerveztünk. Az eredeti ajánlattal ellentétben 
tizenöt személy helyett mind a húsz fő repülhetett. 

Utána a Campona volt az úticélunk. Voltak, akik a Tropicari-
umot nézték meg, mások az üzletházban múlatták az időt. Óriá-
si élmény volt, nagyon jól éreztük magunkat.

Köszönet érte Hajdú Károly úrnak, a mosolygós, bátorító sza-
vú pilótának, és a 

 Lovasi Gyermek és Időskorúak Szociális Gondozásáért 
Alapítványnak.

Sárdi Benőné
a Lovasi Nyugdíjas Klub tagja

A 2003. évhez hasonlóan az 
idén is szeretnénk folytatni a 
„számítógépes akció”-t, amikor 
alapve-tően szociális alapon, 
elsősorban civil szervezeteket, 
iskolásokat, fiatalokat, másod-
sorban időseket juttatunk térí-
tésmentesen számítástechnikai 
eszközökhöz. 

Nehéz megfogalmaznom az 
utóbbi időben általam tapasz-
taltakat úgy, hogy ne sértsen 
senkit. A faluban élő, vagy dol-
gozó vállalkozókat felkerestem 
az adójuk 1%-ának az alapít-
vány részére történő felajánlása 
kapcsán. Sikerült több család 
véleményét is megismernem. 
Vannak olyanok, akik koráb-
ban és most is a falunak adták 
az 1%-ot, és ezt természetesnek 
tartják. Nekik a falu nevében 
is köszönöm ezt a gondolko-
dásmódot. Sajnos sokan nem 
érzik magukénak az alapít-
ványt, függetlenül attól, hogy 
gyermekeik, idős szüleik itt 
élnek a családdal. ( Pedig ró-
luk, alapvetően nekik és értük 
„szól” az ala-pítvány.) Mit le-
het várni akkor azoktól, akik-
nek gyermeke, idős szülei nem 
a faluban élnek, „mind-össze 
lovasiak”?

Azt tapasztalom, mindenki 
csak kapni szeretne az alapít-
ványtól, adni még akkor sem, 

ha ez nem kerül közvetlenül 
semmibe. Az alapítvány egy 
gazdálkodó szervezet. Csak 
azt lehet adni, szétosztani, ami 
bevétel képződött. Gazdasá-
gi tevékenységet nem folytat, 
nem folytathat. Adományokat 
gyűjthet, rendezvényeket szer-
vezhet, melyen minimális bevé-
telekre tehet szert. A fő bevétel 
az ilyen szerveze-teknél az adó 
1%-a. A településünkön más 
olyan szervezet, mely fogadni 
tudja az adó 1%-ot, tudtom-
mal nincs. Ennyire Lovasiak 
a lovasiak? Esetleg Önök úgy 
gondolják, olyan gazdag ez a 
falu, hogy minden mást célsze-
rűbb támogatni? Önöknek iga-
za van. A falu gazdag. Örökölt 
kincsekben, lehetőségeiben. 
Ezeket sokszor el is herdáljuk, 
nem megfelelően élünk vele. 
Anyagiakban, ha csak a szom-
széd települések határáig me-
gyünk el, látnunk kell, hogy 
szegény a falu. Ha nem válto-
zik ez a gondolkodásmód, úgy 
gondolom, szegény is marad. 

Elgondolkoztatónak tartom 
azt a tényt is, hogy az üdülőtu-
lajdonosok jobban támogatják 
az alapít-ványt, s ezen keresz-
tül a falut, mint az állandó la-
kók. Függetlenül attól, hogy 
az üdülősök nem várhatnak 
semmit az alapítványtól, őket 

„csak” a jó emberi érzés, a táj 
iránti szeretet vezérli. Felmerül 
a kérdés: Kik a lovasiak? Kik a 
patrióták? 

A 2005.évben mire és men-
nyit tervezünk költeni a 2005. 
január 17-i döntésünk alapján: 

Gyermeknap 20 ezer, „Szép 
kertek” 30 ezer, Falunap 25 
ezer, „Szépkorúak napja” 40 
ezer, Mikulás a gyermekeknek 
20 ezer, karácsonyi csomagok 
60 ezer, Betlehemezés 7 ezer, 
környezet- és természetvéde-
lem 70 ezer, születési támoga-
tás 20 ezer, gyermekek tábo-
roztatása 50 ezer, tavasz „indító 

szociális támogatás”, 20 ezer, 
Újév köszöntő 2 ezer, eszközök 
vásárlása 40 ezer, működési és 
kötelező költségek. Bevételeket 
az adó 1%-ból, cél és általános 
támogatásból, rendezvények 
szervezéséből remélünk.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a gyermekekre 90 ezer, 
az idősekre 100 ezer, hagyomá-
nyainkra 64 ezer, rászorulókra 
20 + 10 ezer, a jövőre, befekte-
tésre 130 ezer forintot szeret-
nénk költeni.

Szűcs József
a Kuratórium elnöke

(87/475-127, 30/ 591-2620)

Alapítványi hírek

Lovasi esték
A Lovasi esték programsorozat keretében 2005.március 
2-án a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület 
képviseletében Mátyás Mónika elnök, Szalay Tímea alelnök, 
Páll Laura és Antal Ottó „Komposztálás kicsiben és nagyban 
– Megújuló energiaforrásaink” címmel tartottak előadást. Az 
előadást követően lehetőség volt a különböző biotermékek, 
a környezetet kímélő, illetve az újrahasznosítást elősegítő 
természetes anyagok megvásárlására.
„A településünkön jellemző betegségekről, és amiről a 
rendelőben nincs idő beszélni” címmel 2005.március 3-án Dr. 
Bardóczy Miklós háziorvos tartott előadást, majd válaszolt a 
hallgatóság kérdéseire. Mindkét tartalmas program szervezője 
és házigazdája Szűcs József volt.

Pintér Kornél
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2005.január 31-én életének 
84. esztendejében elhunyt
Palotás István
akit végakaratának megfe-
lelően szülőföldjén, a dél-
vidéki Óbecsén (jelenleg 
Szerbia) a Római Katolikus 
Egyház szertartása szerint 
családi körben helyeztek 
örök nyugalomra.
Nyugodjon Békében !

Életének 83. esztendejében 
elhunyt        
Simon Lászlóné
született: Fejes Julianna
akit 2005.február 23-án a 
lovasi temetőben, a Refor-
mátus Egyház szertartása 
szerint helyeztek örök nyu-
galomra.
Nyugodjon Békében!

2005.február 17-én életének 
88. esztendejében elhunyt
Rádóczy Gyuláné
született: Pálfy Lenke
az alsóörsi, lovasi és csopa-
ki Református Gyülekeze-

tek 25 esztendőn keresztüli 
kántora
akit 2005.április 2-án a lovasi 
temetőben, a Református 
Egyház szertartása szerint 
helyeztek örök nyugalomra.
Nyugodjon Békében !   

 Életének 83. esztendejében 
elhunyt 
Dienes Károlyné
született: Csete Irma
akit 2005.április 29-én a 
lovasi temetőben, a Refor-
mátus Egyház szertartása 
szerint helyeztek örök nyu-
galomra.
Nyugodjon Békében !   

Életének 56. esztendejében 
elhunyt
Bakai Irén
akit 2005.május 5-én a 
lovasi temetőben, a Római 
Katolikus Egyház szertar-
tása szerint helyeztek örök 
nyugalomra.
Nyugodjon békében!

H A L Á L O Z Á S O K

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

Polgármesteri Hivatal: 8228, Lovas, Fő u. 8.
Tel: 87/447-694
Polgármester: Kemenes Dénes,
ügyfélfogadás: csütörtök 14.00-18.00 óráig.
E-mail:  lovas.polgarmester@canet.hu
Körjegyző: Tóth Gáborné,
ügyfélfogadás: csütörtök 8.00-16.00 óráig.
E-mail: lovas.jegyzo@canet.hu
Igazgatás: Kardosné Váradi Mónika,
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00 óráig,
péntek 8.00-13.00 óráig
Adóügy: Soós Zoltánné,
házipénztár: hétfő 13.00-15.00 óráig, szerda 8.00-12.00 óráig
Falugondnok: Bácsi Gyula
Építésügyi igazgatás: Hajdú László,
ügyfélfogadás: hétfő 13.00-15.00 óráig
Falugazdász: Scher József,
ügyfélfogadás: szerda 14.00-15.00 óráig 
Orvosi rendelő: Lovas, Fő u.8. Orvos: Dr. Bardóczi Miklós. 
Rendelési idő: kedd 13.00-14.30 óráig,
csütörtök 14.30-16.00 óráig. Tel: 30/946-1361
Orvosi ügyelet: Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel: 88/ 438-334. Hétköznapi ügyelet: 18.00-07.00 óráig.
Hétvégi ügyelet: szombat 07.00 órától hétfő 07.00 óráig
Posta: Lovas, Fő u. 8.
Ügyfélszolgálat: hétfő-péntek 14.00-16.00 óráig,
szombat-vasárnap zárva
Lovasi Gyermekjóléti Szolgálat: Lovas, Fő u. 8. 
Családgondozó: Bácsi Imréné
Ügyfélfogadás: szerda 8-10 óráig. 
Gyermekjóléti képviselő: Laky Sándorné 7400, Kaposvár, 
Kanizsai u. 79. Tel: 82/ 511-603 20/ 489-9636

ALAPíTVányOK, SzeRVezeTeK,
CIVIL SzeRVezŐdÉSeK:
Lovasi Gyermek- és Időskorúak Szociális Gondozá-
sáért Alapítvány. Székhely: Lovas, Fő u. 8., Faluház. 
A kuratórium elnöke: Szűcs József. A kuratórium tagjai: 
Némethné Jantó Márta, Mecsériné Róka Erzsébet, Bácsi 
Tünde, Pap Huba, Dolgos Sándor, Pintér Kornél, Szabó 
Miklósné, Vajda Kálmán.
Az Alapítvány számlaszáma: 117 48 083 200 12 175
Lovas egyesület: Székhely: Lovas, Fő u. 8., Faluház.
Vezető: Demény Zoltán
Borút egyesület: Székhely: Lovas, Fő u. 8., Faluház.
Vezető: Vajda Kálmán
Hunyady Huszár egyesület: Székhelye: Lovas, Malom-
völgy u. 35. Vezetője: Márffy Bence
Civil szervezetek:
nyugdíjas Klub: Székhelye: Lovas, Fő u. 8., Faluház.
Vezetője: Simon Gábor
Polgárőrség: Székhelye: Lovas, Fő u. 8., Faluház.
Vezetője: Szűcs József

KuLTuRáLIS InTÉzMÉnyeK:
Teleház: Lovas, Fő u. 8., Faluház. Tel:87/575-083
Vezető: Bognár Mónika.
Nyitva tartás: kedd-péntek 15.00-19.00 óráig.
szombat 8.00-12.00 óráig
Községi könyvtár: Lovas, Fő u. 8., Faluház.
Tel: 87/575-083. Vezető: Bognár Mónika.
Nyitva tartás: a teleházzal egyidőben.

ÖnKORMányzATI KÉPVISeLŐK: 
Takács Ferenc, Csajka György, Pap Huba, Pintér Kornél, 
Ferenczy Gáborné

Intézmények

Könyvek, folyóiratok, újságok, szórólapok, irodai nyomtatványok, 
névjegyek, egyedi borcímkék, plakátok és egyéb nyomdai termékek 

szerkesztése és nyomtatása kis szériában is.

Viza Nyomda
8200 Veszprém, Hajlat u. 31.

Telefon/Fax: 88/429-936, e-mail: viza.studio@chello.hu


