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II. évfolyam. 7. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2006. szeptember

Az alábbi néhány sorban 
fontosnak ítélt gyakorla-
ti tudnivalókat szeretnék 
megosztani Lovas Község 
választópolgáraival az ön-
kormányzat képviselő és 
polgármester választással 
kapcsolatban. 

A helyi önkormányzati 
választás 2006. október 1-
én (vasárnap) lesz. Ezen a 
napon a már megszokott 
helyen a Faluház tetőteré-
ben kialakított szavazóhe-
lyiség reggel 06:00 órától 
19:00 óráig várja a szavazó-
polgárokat. 

A szavazásra kérjük, hogy 
hozzák magukkal szemé-
lyi azonosításra alkalmas 
irataikat. A szavazás nap-
ján a Választási Bizott-
ságnál, ezt megelőzően a 
körjegyzőség hivatalánál 
lehet vándorurnát kérni, 
azon választópolgároknak, 
akik betegségük miatt nem 
tudják a szavazóhelyisé-
get felkeresni. A Válasz-
tási Bizottság a szavazás 
alkalmával rendelkezésre 
bocsátják a szavazáshoz 

szükséges szavazólapokat 
és borítékokat. 

Szavazni lehet polgármes-
terre, helyi önkormányzati 
képviselőkre és a Megyei 
Önkormányzat listájára. 

Érvényesen szavazni a kö-
vetkezőképpen lehet:

• Polgármesterre a jelölt 
neve mellett található ka-
rikába írt két egymást ke-
resztező vonallal. (Csak egy 
jelöltre lehet érvényesen 
szavazni.)

• Önkormányzati képvi-
selőkre a jelölt neve mellett 
található karikába írt két 
egymást keresztező vonal-
lal (érvényesen szavazni 5 
vagy ennél kevesebb jelöltre 
lehet! Ha ötnél több jelöltre 
szavaz valaki, minden sza-
vazat érvénytelen lesz.)

• Megyei Önkormányza-
ti listára a lista felett (alatt 
vagy mellett) elhelyezett 
karikába írt két egymást ke-
resztező vonallal. (Érvénye-
sen szavazni csak egy listára 
lehet.)

Tóth Gáborné
körjegyző, HVI vezető

Választási tájékoztató HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 

38. §. (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján 
az alábbiakban közzéteszem a 2006. október 1.-i 
önkormányzati képviselők és polgármester válasz-
tás alkalmával Lovas községben a Helyi Választási 
Bizottság által nyilvántartásban vett jelölteket:

Polgármesterjelölt:
Kemenes Dénes László 

független jelölt
(érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet)

Képviselőjelöltek:
Csajka György János

független jelölt

Dolgos Sándor
független jelölt

Ferenczy Gáborné
független jelölt

Pap Huba Vérbulcs
független jelölt

Simon László
független jelölt

Sümegi József
független jelölt

Takács Ferenc
független jelölt

(érvényesen szavazni legfeljebb öt jelöltre lehet)

Tóth Gáborné 
körjegyző

Helyi Választási Iroda Vezetője
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Csajka György a Gazdasági Bizott-
ság elnöke rögtön az elején leszö-
gezte, hogy nem kíván foglalkozni 
a múlttal, nem szeretne véleményt 
formálni arról, hogy az előző testület 
mit tett, vagy mit nem tett meg an-
nak érdekében, hogy Lovason a költ-
ségvetés stabilizálódjon. Kétségtelen 
tény azonban, hogy „nehéz szerepet” 
vett át a képviselő-testület 2004 tava-
szán.

– Az első és legfontosabb feladata a 
testületnek és a Gazdasági Bizottság-
nak az volt, hogy megteremtse a tele-
pülés számára a gazdasági biztonságot. 
Legelőszőr készítettünk egy könyv-
vizsgálói szakvéleményt, és ezek után 
láttunk hozzá a munkához. Az első 
kilenc hónap a „tűzoltásnak” az idő-
szaka volt, hiszen a működés feltételeit 
próbáltuk napról-napra biztosítani. 
2005 elején az önkormányzat eljutott 
odáig, hogy gazdálkodása a terveknek 
megfelelően alakult. Ekkor már mer-
tünk fejlesztésekben, beruházásokban 
gondolkodni.

– Az előző számban Kemenes Dénes 
polgármester úr már tett említést a fej-
lesztésekről. Ön az elmúlt évek beruhá-
zásai közül mit emelne ki elsősorban?

– Én a legfontosabbnak a te-
lepülés rendezési tervének az 
elkészítését tartom, hiszen na-
gyon régóta húzódott magá-
nak a tervnek az elindítása is. 
A terv elfogadásának köszön-
hetően olyan fejlesztési táv-
latok nyíltak a falu életében, 
amelyek növekedés szempont-
jából feltétlenül meghatározó 
tényezők. Mintegy harminc 
százalékkal nőtt a község bel-
terület ingatlanjainak a száma. 
Úgy érzem, hogy kevés olyan 
Balaton-parti település van, 
ahol ilyen nagymértékben növekedne 
a belterület nagysága. 

– Az óvoda értékesítésével kapcsolat-
ban megoszlott a falu lakoságának véle-
ménye. Voltak pozitív és negatív hang-
vételek is. Ön hogyan látja mindezt?

– Az utolsó pillanatig kivártunk az 
óvoda értékesítésekor. Az intézményt 
14 és fél millió forintért sikerült eladni, 
amely kiindulópontot adott a fejlesz-
tési alapokhoz. Mindazonáltal pedig 
kulturális szempontból is előnyére vá-
lik a régi óvoda Lovas számára, hiszen 
a Nagy Gyula Galéria mindezt prezen-
tálja. 

– A Gazdasági Bizottság munkáját 
hogyan értékeli?

– Időnként nehéz volt működtetni a 
bizottságot, hiszen taghiányban szen-
vedtünk az öt fős testületből. Ezért az 
önkormányzat jóváhagyásával felkér-
tem két külsős tagot, - Vajda Kálmánt 
és Dolgos Sándort - hogy vegyenek 
részt a Gazdasági Bizottság munká-
jában. Így sikerült elérni azt, hogy az 
összes jelentős testületi döntést a bi-
zottság előzetesen meg tudta tárgyal-
ni.

– Beszélgetésünk elején említette azt 
a bizonyos kilenc hónapot, melyet egy-
fajta „terhes időszaknak” is lehet nevez-
ni. A „kisbaba” 2005. januárjában meg-
született, a körjegyzőség személyében. A 
„gyermek” napról-napra „cseperedik”. 
Milyen véleménnyel van a körjegyző-
ségről?

– A körjegyzőséggel megelőztük a 
korunkat, hiszen ezeknek a kis falvak-
nak muszáj közös hivatali apparátust 
létesíteniük. Lovas képtelen fenntarta-
ni olyan önálló polgármesteri hivatalt, 
ahol minden szakfeladatot lehetőség 

szerint jól felkészített emberek látnak 
el. Ráadásul úgy, hogy ezeket az embe-
reket meg is kell fizetni. Ez volt tehát az 
alapgondolat, amely mindkét település 
elindította a körjegyzőség megalakítá-
sát. Ami nagyon fontos, hogy a közös 
hivatali apparátusnak köszönhetően 
jelentős megtakarításokat tudnak be a 
községek. Mindez Lovas esetében évi 
4-5 millió forintos megtakarítást jelent, 
amely a költségvetésünk tíz százalékát 
teszi ki. Ezt a pénzösszeget fejleszté-
sekre lehet felhasználni, hogy a tele-
pülés jövője minél inkább biztosítva 
legyen. Tisztában voltunk azzal, hogy 
a község lakói nagyon féltek a körjegy-
zőségtől, hogy ezek után nekik majd 
Paloznakra kell járniuk, hogy az ügye-
iket csak ott tudják elintézni. Én úgy 
gondolom a körjegyzőség bebizonyí-
totta, hogy működőképes, a lakosság 
megszokta, ráadásul pozitív hangokat 
is hallok vissza az utóbbi időkben. 

– Az önkormányzat helyzete úgy néz 
ki, hogy stabilizálódott az elmúlt hóna-
pok során. Mit tart a legfontosabbnak 
az elkövetkezendő időszakban, hogy 
Lovas fejlődése ne torpanjon meg?

– Jelenleg nagyon sok beruházásunk 
van folyamatban. Megépült a ravatalo-
zó, amire nagy szükség volt, hiszen az 

épület hosszú éveken keresz-
tül a település szégyenfoltja 
volt. Ott emberi körülmények 
között elválni szeretteinktől 
lehetetlenség volt. Több fej-
lesztésünk folyamatban van, 
gondolok itt a belterületi utak 
aszfaltozására, a buszmegállók 
felújítására. A következő testü-
letnek mindenképpen tovább 
kell vinni a folyamatban lévő 
dolgokat. Nagyon sokáig Lo-
vas, úgymond „alvótelepülés” 
volt, hiszen éveken keresztül 
jelentős fejlesztések nem való-

sultak meg. A jövőben is nagyon oda 
kell majd figyelni a különféle pályáza-
tokra, hogy Lovas tovább szépüljön, 
tovább fejlődjön.  

Szendi Péter

Most már mernek fejlesztésekben is gondolkodni

A tervezett buszmegálló keleti homlokzata
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J e g y z ő i  j e l e n t é s
Lovas Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett , későbbi éveket terhelő kötelezettségek-

ről.
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. §. (2) bekezdés F.) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve 

Lovas Község Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklus alatt keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötele-
zettségekről szóló jelentésemet az alábbiak szerint közzéteszem:

Az Önkormányzat tulajdonát képező és nyilvántartott eszközök bruttó értéke: 21 694 036.-Ft

Az Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter szerinti Forgalomképtelen ingatlanai és azok értéke:
Összesen 156 db ingatlan (utak, közterületek, Séd patak stb.)
100 %-ban Önkormányzati tulajdonban 179 807 m2 nagyságban 529 246 237.-Ft bruttó összegben.

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és azok értéke:
Összesen 10 db (csatorna és vízhálózat, faluház, sportpálya és beépítetlen terület stb.)
100 %-ban Önkormányzati tulajdonban 9005 m2 nagyságban 212 043 900.-Ft bruttó összegben.

Forgalomképes ingatlanok és azok értéke:
Összesen 6 db ingatlan (lakóház udvar, beépítetlen területek)
összesen 11 456 m2  területtel, melyből 11 110 m2 Önkormányzati tulajdon 34 127 845.-Ft bruttó összegben.

Lovas Község Önkormányzatának éves költségvetése:
A költségvetés 2006. évi bevételi és kiadási eredetileg tervezett főösszege: 49 732 eFt,
melyet a Képviselő-testület 50 425 eFt-ra módosított. 

A 2006. évi kiadások közül: Működési kiadások összege: 33 596 eFt
Felhalmozási és felújítási kiadások összege: 15 312 eFt
ebből: Fejlesztési célú hiteltörlesztés:  2 000 eFt
 Költségvetési tartalék összege: 1 517 eFt
Összesen:  50 425 eFt
Az Önkormányzat több évre átnyúló kötelezettségei:

• Fejlesztési célú hiteltörlesztés összege: 3 500 eFt
ebből: 2007. évi törlesztési kötelezettség 2 000 eFt
  2008. évi törlesztési kötelezettség 1 500 eFt 
• 2006. évben elkészülő beruházás Kivitelezői szerződés szerinti 2007. évben fizetendő beruházási összege összesen:   6 000 eFt
ebből: KDRFT pályázati támogatása 3 000 eFt
  Önkormányzati saját rész: 3 000 eFt
Az Önkormányzat rendelkezésére álló folyószámlahitel keret: 4 600 000.-Ft

Az Önkormányzati számlák egyenlege 2006. augusztus 31-én a következő:
✓ Költségvetési elszámolási számla: - 1 321 109.-Ft
(folyószámla hitelkeretből felhasználva)
✓ Építményadó számla: 389 390.-Ft
✓ Építmény utáni idegenforgalmi számla: 196 750.-Ft
✓ Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó számla: 199 200.-Ft
✓ Iparűzési adó számla: 84 610.-Ft
✓ Gépjárműadó számla: 308 390.-Ft
✓ Késedelmi pótlék számla: 368.-Ft
    Adóbevételi számlák összesen: 1 178 708.-Ft  
✓ Vidékfejlesztési támogatás számla: 264.-Ft
✓ Öreghegyi vízbővítés számla: 4 330 169.-Ft
✓ Öreghegyi vízbővítés III. ütem számla: 1 583 300.-Ft
✓ Közműépítés számla: 6 595 941.-Ft
Az Önkormányzat folyamatban lévő beruházásai:

- belterületi útburkolat felújítások (Vörösmarty, Arany János és Petőfi Sándor utca),
- 4 db autóbuszváró építése,
- külterületi Cifhegyi út aszfaltburkolat építése,
- külterületi Forrás köz talajvíz elvezetése és murvázott út építése.

Tóth Gáborné 
körjegyző
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Döntöttek a beiskolázási segélyekről

A legutolsó testületi ülésen módosították a 2006. 
évi költségvetés rendeletét, valamint döntés született 
a beiskolázási segélyekről. 

A februárban elfogadott 49.732.272 Ft-os bevételi és 
kiadási oldalt a szeptemberi ülés során 50.425.000 fo-
rintra módosította a falu vezetősége. Ennek következ-
tében a pénzmaradványt, mintegy 1,5 millió forintra 
tervezi a képviselő-testület. (Ezzel kapcsolatban rész-
letesebb beszámolót a jegyzői jelentésben olvashatnak 
Tóth Gáborné körjegyzőtől).

Három lehetséges variáció közül az alábbi beiskolázási 
segélyeket fogadta el a falu vezetősége:

– Általános iskolások: 
12 fő tankönyvtámogatásra nem jogosult – 6000 Ft/fő
13 fő tankönyvtámogatásra jogosult – 3000 Ft/fő

– Középiskolai tanulók:
13 fő tankönyvtámogatásra nem jogosult – 7000 Ft/fő
4 fő tankönyvtámogatásra jogosult – 4000 Ft/fő

A képviselő-testület összesen 218 ezer Ft támogatást 
biztosít a lovasi fiataloknak. Az előző évben egyébként 
az általános iskolások részére 3800 Ft, a középiskolások 
számára pedig 4800 Ft beiskolázási segélyt biztosított az 
önkormányzat. 

Szendi Péter

Hagyományosnak tekint-
hető sport- és szabadidőtá-
bort szerveztünk férjemmel 
Ferenczy Gáborral augusz-
tus 21.-től-26.-ig, a három 
település (Lovas, Alsóörs, 
Felsőörs) 6- 14 éves korú di-
ákjainak. 

A színes programok során: 
vitorlázás, motorcsónakázás, 
sportolással eltöltött öt na-
pért nem kellett fizetniük 
a gyerekeknek. Az étkezést 
Alsóörsön a sportklubban, 
a szállást pedig a sportcsar-
nokban biztosítottuk, ahová 
ellátogatott polgármesterünk 
Kemenes Dénes és üdvözölte 
a táborozó sereget. A költsé-
geket (étkezés, szállás, belé-
pők) szponzorok segítségével 
oldottuk meg. Alsóörsön a 
képviselők tiszteletdíjat kap-
nak, aminek egy részét erre a 
célra használják fel. 
Hebling Zsolt és Kemenes 
Dénes polgármester urak 
privát támogatással járultak 
hozzá a táborozáshoz. Itt kell 

megemlíteni Mészáros Kár-
oly iskolaigazgató urat, aki 
nélkül szintén nem valósul-
hatott volna meg a táborozás. 
Valamint utolsóként, de nem 
utolsó sorban fő szponzo-
runk és nagy támogatónk Dr. 
Bóka István országgyűlési 
képviselő úr. A szülőknek is 
köszönet a támogatásért, va-
lamint szeretném kiemelni a 
táborozó gyerekek „örökös” 
nagymamáját, az alsóörsi 
Hamar Esztike nénit. Ő idős 
kora ellenére időt, fáradságot 
nem kímélve minden évben 
több mint száz palacsintával, 
tortával, finomabbnál-fino-
mabb süteményekkel, gyü-
mölcsökkel kedveskedett a 
gyerekeknek. Szinte napról-
napra tartogatott meglepetést 
számunkra. 
Reméljük jövőre ismét sike-
rül megszervezni a tábort és 
minél több lovasi és környék-
beli gyereknek tudunk örö-
möt szerezni!

Ferenczy Gáborné 
táborszervező

N y á r i  t á b o r

Mint Önök is tudják 2000-ben egy saj-
nálatos esemény (a lovasi óvoda bezárá-
sa) tette lehetővé Lovason a falugondnoki 
szolgálat létrejöttét. A Szociális és Család-
ügyi Minisztérium elfogadta a másodszor 
benyújtott pályázatunkat és így elindul-
hatott 2001. januárjában a falugondnoki 
szolgálat. 2000. decemberében a kilenc 
személyes Ford Transit típusú gépkocsi 
beszerzésével kezdődött el a munka. A 
kisebb falvak, tanyák felzárkóztatására és 
a helyben hiányzó szolgáltatások elérhető-
ségére, az országban több településen már 
jól működött a szolgálat. Mivel  a Szociális 
és Családügyi Minisztérium hozta létre és 
támogatja, ezért főleg szociális feladatokat 
tűzött ki célul. Elsődleges a rászoruló idő-
sek ellátása és a gyermekek tanintézmény-
be való szállítása.

Lovason kisebb megszakítás után 2004. 
szeptember 1. óta vagyok falugondnok. 

2005- ben elvégeztem az előírt három he-
tes tanfolyamot Vértesacsán és azóta vég-
leges működési engedéllyel rendelkezik a 
szolgálat.

Fő feladataim az önkormányzat által elő-
írt Működési Szabályzat szerint a követke-
zők:

Reggel az óvodások és az 1-2. osztályos 
általános iskolások szállítása Alsóörsre, 
délután a gyermekek hazaszállítása felnőtt 
kísérete mellett. 2005- 2006- os tanévben 
3 óvodást és 6 iskolást szállítottunk. 2006- 
ban az óvodások száma várhatóan három-
ról hatra emelkedik.

Délben ebédszállítás a rászorulóknak és 
igénylőknek. Jelenleg tíz ebédet mérnek 
ki az alsóörsi óvodában lovasiak számára, 
mindenkinek a saját ételhordójába.

Napközben a közhasznú munkások fel-
ügyelete, a hivatal működésében való 
részvétel és különböző anyagbeszerzések 

mellett nagyon fontos a rászorulók szak-
rendelésre való szállítása, a gyógyszer re-
ceptjeiknek a kiváltása, és az önkormányzat 
által szervezett rendezvények lebonyolítá-
sában való részvétel. Ezenkívül apróbb, de 
nem kevésbé jelentős feladatom, például  
gázpalack csere és a bolti bevásárlás.

Tudom, hogy ezeket az apró segítségeket 
csak az tudja értékelni, aki már rászorult 
ilyenre, de higgyék el, hogy előbb-utóbb 
mindenkinek szüksége lehet akár átmene-
tileg is ilyen támogatásra. Kérem Önöket, 
hogy jelezzék, ha így lenne!

Remélem, hogy komoly állami támoga-
tással, és ilyen önkormányzati hozzáállás-
sal, fent tudja tartani a következő önkor-
mányzat is a falugondnoki szolgálatot.

Bácsi Gyula 
falugondnok

Falugondnok i  b eszámoló
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VÁL ASZTÁSI MELLÉKLET
A Lovasi Hírek lehetőséget biztosított valamennyi jelölt számára, hogy bemutatkozzanak az újságban és 

jövőbeni elképzeléseiket megosszák Önökkel.
A következő négy év munkájához jó alapot nyújt a ciklust be-

fejező testület által hagyott jó gazdasági környezet, az elfogadott 
rendezési terv kereteiből adódó település fejlesztési lehetőségek 
és az önkormányzat munkájában kialakult jó munkamódszer, 
amiben mindig a probléma megoldására való törekvés volt a jel-
lemző.

Ezekre az alapokra épül a következő négy év polgármesteri el-
képzeléseim fő gerince, amik a következők:

■ Az elkészült rendezési terv alapján közép ill. hosszú távú ter-
vet kell készíteni a falu konkrét település fejlesztési lehető-
ségéről, ami részletezi a még ki nem dolgozott területrészek 
végső irányát, kidolgozza a település gazdasági fejlesztési le-
hetőségeit, az épített és természeti kincsek megóvását, illetve 
újak feltárását.

■ A kidolgozott tervek alapján remélem sikeresen pályázunk 
EU-s projektekre, ami a faluban vélhetően jelentős fejlesztési 
forrásokat mozgósíthat (beleértve pl. a munkahely kialakítás 
lehetőségét is), járda és útépítés a falu és faluközpont rehabi-
litáció, turisztikai vonzerő növelő beruházások stb.

■ Nagyon fontos az együttműködések további erősítése a 
szomszéd településekkel a kistérségekkel, régiókkal, testvér 
településekkel, mert ma már csak közös gondolkodással lehet 
a számunkra is fontos célokat megvalósítani.

■ Tovább kell erősíteni a civil szerveződéseket és a velük való 
napi kapcsolatot. Az ő közreműködésük nagyon fontos ah-
hoz a  a párbeszédhez, amit a lakossággal minden fontos kér-
désben meg szeretnénk tenni a fontos döntések meghozatala 
előtt.

■ Nagyon fontosnak tartom, hogy a falu lakossága lényeges 
kérdésekbe együtt gondolkodjon, együtt tevékenykedjen, 
mert egy ilyen kis településnek nincs más fejlődési alternatí-
vája.

■ Végül pedig fontosnak tartom, hogy olyan képviselő testüle-
tet válasszanak, akik konstruktívan a közös céljainkért dol-
goznak, félretéve a párt vagy magánérdekeket.

Én ezen fő irányok mentén szeretnék tevékenykedni polgár-
mesterré választásom esetén.

Kemenes Dénes

Résztvettem az elmúlt periodusban a testület munkájában, 
mint képviselö. A feloszlott testületnek a munkáját folytattuk, 
meggyözödésem szerint nagyon eredményesen és békességben 
a testületen belül. A gazdasági helyzetünk javult, ami a további-
akban is nagy odafigyelést igényel, mert az állami megszorítások 
sok forráskieséseket okoztak és okozni fognak.

A jövöre nézve a legfontosabb céljaim közé tartozna az elért 
gazdasági eredményeket megtartani és mindenképen egy pozitiv 
mérleget produkálni mindegyik elkövetkezö 4 évben. Elképze-
léseim szerint ehez egy szigorü gazdasági fegyelem szükséges 
és a  reális büdzsék. Véleményem az, hogy figyelembe véve az 
országos költségvetési megszorításokat, fel kell készülni továb-

bi létszámcsökkentésekre a körjegyzöségen belül. A költségve-
tésünket gazdasági szemléleteknek kell irányítani és nem jogi 
szörszálhasogatásokkal kellene felülbírálni a gazdasági realitások 
megjelenését. 

A Körjegyzöségi köztisztviselök munkáját jegyzö irányítja, 
ebben a testület nem szólhat bele, de mivel a munkájuk nincsen 
kitéve konkurenciának, munkateljesítményük nem mérhetö fel. 
Ezért a munkafolyamatok nem racionálizodhatóak. Ebben is sze-
retnék egy változást, mert a bekövetkezö megszorítások veszély-
be sodorhatják a falunkat, ha vesztességessé vagy pénztelenné 
válunk. Ezt akarom mindenképen megelözni. A pozitív mérleg 
a falu fejlödésének a feltétele, hiszen ebböl tudunk majd olyan 
körülményeket teremteni, hogy a lakosság életét megkönnyíti és 
az életminöségét javítja.

Pap Huba

DOLGOS SÁNDOR vállalkozó, független képviselőjelölt va-
gyok. 1959-ben Kaposváron születtem, 40 éve költöztünk a köz-
ségbe. Feleségem szintén vállalkozó, Házasságunkból egy fiúgyer-
mekünk született, jelenleg tanulmányait folytatja.

Amennyiben bizalmat kapok Önöktől, célomnak tekintem a 
programom megvalósítását:

- A pénzügyi helyzet tekintetében tovább kell folytatni az út, 
járda, vízelvezetés, kerékpárút építést

- Tovább kell fejleszteni a településünkön  a közműveket, pá-
lyázati lehetőségek igénybevételével

- Környezetünk védelme érdekében fel kell számolni az illegá-
lis szemétlerakó helyeket, roncstelepet, meg kell akadályozni, 
hogy a jövőben újak alakulhassanak.

- A civil szerveződéseket és a különböző rendezvényeket mű-
ködésünk érdekében támogatni kell, illetve ki kell szélesíteni 
a rendezvények lehetőségét.

- A szépkorúaknak és a fiataloknak mind több programot, ki-
rándulást kell szervezni. Gondoskodni kell arról, hogy aki 
igényli, megfelelő körülmények között pihenhessen, sportol-
hasson.

- A falut érintő döntésekről, az álladó lakosok és üdülő tulaj-
donosok véleményét ki kell kérni és azokat figyelembe ven-
ni.

- A falu vonzóbbá telét, környékének rendbetételét, szépítését, 
virágosítását tovább kell folytatni, különös tekintettel a falu-
központra.

Megválasztásom esetén a Falu érdekében kívánok dolgozni a 
Képviselő-Testülettel egyetértésben.

A célok megvalósítása érdekében a falut minél jobb anyagi po-
zícióba szeretném helyezni .

(pl pályázati lehetőségek jobb kihasználása)
Sümegi József
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Nagy Gyula Egry díjas festőművész 
(1922-1966) l955-től  haláláig nya-
ranta a  régen  Lovas  községhez tar-
tozó  Pázmándy  villában dolgozott 
(jelenleg Alsóörs, Csokonai utca 14.). 
Hagyatéka, mintegy háromszáz kép 
és  számos  grafika,  jelenleg  szülővá-
rosában, Várpalotán van  elhelyezve 
a közönség  számára  nem  hozzáfér-
hetően. Több emlékki-
állítás volt munkáiból 
(nagyrészt a  hagyaték-
ból),  többek között a 
Magyar  Nemzeti  Ga-
lériában,  és  mintegy  
30 képe  van letétben 
kiállítva várpalotai köz-
intézményekben (Nagy 
Gyula Galéria, Bányá-
szati Múzeum, Városi 
Önkormányzat épüle-
te).

A festő családja létrehoz-
ta a Nagy Gyula Alapít-
ványt, azzal a céllal, hogy 
Nagy Gyula életművét a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé tegye. Az alapí-
tók szerint a műveknek készítés helyszí-
nén való kiállítása nemcsak a hagyaték 
méltó megőrzését, hanem Lovas község 
és a környék értékeinek,  szépségének 
megismerését is szolgálja.

Nagy Ágota alapító és testvére Mária, 
az Alapítvány céljainak megvalósítá-
sa  érdekében  a  tulajdonukban álló, 
Lovas központjában található egykori 
óvoda épületét az Alapítvány rendel-
kezésére bocsátotta. Itt Nagy Gyula 
munkásságának bemutatásán kívül 
a falu és a  környező  településeket  
szolgáló  intézményt alakítottak ki.

A Galéria megnyitása (2006. június 
30.) után az első jelentős művészeti 
eseményre az idei lovasi búcsú előest-
éjén került sor.  Petrőcz Mária ének-
művész ajándékhangversenyét hall-
gathatták a szerencsés  egybegyűltek. 
A bensőséges  hangulatot csak  fo-

kozta, amikor Veresné Petrőcz Má-
ria családi  kórusa  is színre lépett! 
A virágos udvar jó hangzású  keretet  
nyújtott a koncerthez. Az Alapítvány 
kuratóriuma ünnepkörökhöz tervezi  
rendezvényeit, és ezeket hagyomá-
nyossá kívánja tenni. Minden mű-
sorhoz időszaki kamaratárlat kap-
csolódik majd. 

Következő Galéria kon-
cert a Mindenszentek 
– Halottak Napja kö-
zös ünnepéhez kötődik. 
2006. október 28-án, 
szombaton délután 4 óra-
kor csendül fel az ének 
az ódon-új falak között. 
Idén még egy karácsonyi 
készülődésnap várható 
december egyik adventi 
hétvégéjén.  
2007-ben Húsvét-kö-
szöntőt tart az Alapít-
vány, nem feledkezik 
meg a gyermekekről sem, 
valamint a Lovasi Napo-

kon is beáll a programok szervezőinek 
sorába.
A Lovasi Nagy Gyula Galéria egész 
évben látogatható! Télen: szombaton, 
nyáron szombaton és vasárnap.

Nagy Gyula Alapítvány 

A l A p í t vá n y i  h í r e k

A Közgyűlés szeptember 14-i, utolsó ülésén összegeztem 
az elmúlt négy év eredményeit. Megkönnyítette dolgomat, 
hogy az Állami Számvevőszék átfogó vizsgálatáról szóló je-
lentés is e napon került a képviselők elé.

Jó érzéssel nyugtázhattam, hogy az ÁSz főigazgatója, Dr. 
Lóránt Zoltán, korábban már a megyei sajtóban is publikált 
megállapítása szerint, a „Veszprém Megyei Önkormányzat 
átlag feletti módon gazdálkodott a reá bízott közpénzekkel 
és példamutató együttműködést valósított meg a megye te-
lepüléseivel.”

Az együttműködésben elsősorban a kistelepüléseket tá-
mogattuk, illetve az önhibájukon kívül hátrányos helyzet-
ben levőket juttattuk pályázati, vagy közvetlen beruházási 
lehetőséghez.

Fontos döntésünk volt pl. a mentőállomások megvalósí-
tását ösztönző 150 millió forint, vagy a tűzoltó testületek 
fejlesztését szolgáló 100 millió forint odaítélése.

De támogatásunkkal felépült, vagy megszépült jó néhány 
templom, községi épület, buszmegálló és játszótér, létrejött 
számos helyi rendezvény, amelyek egyszerre bizonyítékai 
és éltetői a kisebb-nagyobb közösségek összetartó energi-
áinak.

Remélem, hogy az MDF színeiben, a következő években 
is módom lesz a közgyűlési döntések befolyásolására, a me-
gyénkben kialakult politikai béke megerősítésére, és értékes 
településeink javának szolgálatára.

Kuti Csaba
A Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke

Minden fillér a községek javát szolgálta
Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke: „Nyugodtan dőlhetek hátra a székemben!”
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Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Szendi Péter
Tel.: 06 30 411 2039

E-mail: szendip@t-online.hu
Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat u. 31., Tel./fax: 88 429 936, 

e-mail: viza.studio@chello.hu

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

Lovas Nyugdíjas Klub megalakulásának az ideje: 1999. 
január 1., taglétszám 31 fő. Az elmúlt hét év alatt – mint 
tudjuk házasságnál is próbaidőnek számít – a klubtagok 
összetartása változatlanul töretlen. 

Sajnos az idő alatt 
többen eltávoztak kö-
zülünk, próbáltunk új 
tagokat szervezni. Egyik 
fő célunk, hogy olyan 
családias hangulatot te-
remtsünk, ahol minden-
ki elmondhatja életének 
örömteli pillanatait, ne 
adj Isten problémáit. 

Az önkormányzattal 
jó a kapcsolat, tudják, 
ha segíteni kell, akkor 
szervezetten megyünk. 
Részt vettünk a falu szé-
pítésében, az asszonyok 
nagy kedvvel ültették a 
szép virágokat. Faluna-
pokkor hagyományosan 
nyugdíjas tagok őrzik a kiállítások képeit. Minden évben 
nagy sikere van a lángos sütésnek, mindig keressük a talál-
kozást egymással. 

Első közös találkozásunkat a véletlennek köszönhet-
jük. Május 1. megünneplésére bográcsgulyás főzéssel ké-
szültünk, de az időjárás közbe szólt. A helyzetet nyugdí-
jas társunk, idősebb Tóth János és felesége mentette meg. 
Meghívtak bennünket a pincéjéhez, – 14 főt –  jól éreztük 
magunkat, megkóstolhattuk a házigazda finom borát. Kö-
szönet a Tóth házaspárnak!

Második találkozásunk Pünkösd másnapján volt, amikor 
tizenhárom fővel túráztunk. A Lovas Csárdában Kecsedi 
Gábor tulajdonos szeretettel fogadott bennünket, és gá-
lánsan megvendégelte a társaságot. Azt mondta, hogy ven-
déglátásával szeretne hozzájárulni elképzelt terveink meg-
valósításához. Köszönet a Lovas Csárda tulajdonosának 
önzetlen segítségéért! 

Jelenleg nyári szünet van, az első találkozás szeptember 

12-én 18.00 órakor lesz. Nagy öröm lesz ismét egymást lát-
ni, utána kéthetente találkozunk. Megbeszélés tárgya lesz 
a közös kirándulás, a már hagyományossá vált szüret. Se-
gítünk klubtársainknak, akik egész évben finom borokat 
hoznak a rendezvényeinkre. Ezen kívül megünnepeljük a 

névnapokat, a kerek 
évfordulós születésna-
posokat (tavaly idősebb 
Tóth Jánost köszöntöt-
tük 80. születésnapján 
nagy szeretettel). 

Anyagi lehetőségeink 
nagyon szűkösek, klub-
tagsági díj befizetéséből 
próbáljuk terveinket, 
céljainkat megvalósíta-
ni. Céljaink: az össze-
tartás megtartása miatt 
szeretnénk növelni a 
tagság létszámát. Felku-
tatni leendő nyugdíja-
sokat, meggyőzni őket 
arról, hogy igenis lehet 
szép nyugdíjas életet 

élni. Részt kívánunk venni a karácsonyi ünnepek program-
jában, a nyitott pincék megrendezésében, a forralt bor főző 
versenyen. Szeretnénk felvilágosító programokat szervezni 
szépkorúak egészségügyi problémáinak megoldására. 

Szeretnénk bevonni a lakosságot az alábbi témákban:

- cukorbetegség kialakulása
- dohányzás és a túlzott alkohol fogyasztás káros hatásai-

ról

Rendezvényeinken számítunk a fiatalság érdeklődősére is!
Az lenne a jó, ha valami csoda folytán sokan követnék a 

Nyugdíjas Klub példáját, - ha nem is kéthetente - de leülné-
nek beszélgetni egymással. Igen beszélgetni, mert egymást 
közelről megismerve sokan rájönnének arra, hogy érdemes 
Lovason élni!

Tasi István
vezető

Malomvölgy Nyugdíjas Klub

Lovas Nyugdíjas Klub életéről és terveiről

Ópusztaszeri kirándulás
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Érvényes: 2006. 06. 17-t l, visszavonásig! 

 Bérelne?  …vagy vásárolna? 
BÉRGÉP-ALSÓÖRS

(8226 Alsóörs, Gárdonyi G. u. 6. Tel.:06-20/447-1200 Fax.: 87/475-078) 

Bérleti szándékát, kérjük telefonon el re jelezze! Gépkiadás: H-P  8-16 h-ig   Szombat 8-12h-ig! 

Ipari, nagy munkabírású gépek, eszközök! 4 óra  1 nap 
Bontókalapács – Hitachi H65SB2  (1340W/43J  üt teljesítmény!!!!) 4200.-Ft 6000.-Ft
Fúró-Vés kalapács – Hitachi DH50MB (1400W/5-18J üt teljesítmény) 3500.-Ft 5000.-Ft
Vés kalapács – Hitachi H45MR (950W/12,5J üt teljesítmény) 2800.-Ft 4000.-Ft
Fúró-Vés kalapács – Makita HR24505 (700W/2,8 J üt teljesítmény)  2100.-Ft 3000.-Ft
Horonyvágó – Hitachi G23UB2 (2000W gyémántlap és porszívó nélkül) 2450.-Ft 3500.-Ft
Ipari porszívó – Karcher  NT361 ECO TE (4m szívócs ; hálózati aljzattal! ) 2800.-Ft 4000.-Ft
Sarokköször  – Hitachi G23UB2 (2000W, 230mm-es korong) 1750.-Ft 2500.-Ft
Betonelem rázógép (gyephézagos tégla, béléstest gyártáshoz) ----------- 3000.-Ft
Lapvibrátor – Stone (70kg 330x530 talp +gumilap) 4200.-Ft 6000.-Ft
Döngöl  -Wacker 4200.-Ft 6000.-Ft
Hézagvágó –Lipper ( 350mm-es koronggal ) 3800.-Ft 5500.-Ft
K roppantó 2100.-Ft 3000.-Ft
Kézi gyalu – Hitachi F30A (900W 92mm gyalulási szélesség) 2450.-Ft 3500.-Ft
Kézi körf rész –Hitachi C7MFA (párhuzamvezet vel, 190-es tárcsaméret) 2450.-Ft 3500.-Ft
Szalagcsiszoló–Hitachi SB10T (2 fokozat, 100x610mm szalag, porelszívás) 1750.-Ft 2500.-Ft
Delta csiszoló – Hitachi SV12SH (Sarkok csiszolására, porelszívás) 1400.-Ft 2000.-Ft
Parkett csiszoló – Mignon S200  3500.-Ft 5000.-Ft
Ipari sz nyeg- és kárpittisztító –Karcher PUZZI100 
(Széles fej sz nyeghez + rövid, keskeny fej, autókárpithoz) 2450.-Ft 3500.-Ft

Magasnyomású mosó – Karcher 6/15C+ (220V, 30-150bar 230-560l/h) 3800.-Ft 5500.-Ft
Alu létra – Krause 3x14 fok (11,2 m többcélú + távtartó,+ tárgytartó!!) 1000.-Ft 1500.-Ft
Alu létra  - Krause 3x10 fok (7,95 m többcélú +távtartó+ tárgytartó!!) 900.-Ft 1300.-Ft
Motoros F kasza – Husqvarna 343R (damillal) 4200.-Ft 6000.-Ft
Utánfutó – Mátra (1900x1300, 460kg  (platós, rugós-lengéscsillapítós!) 2100.-Ft 3000.-Ft
Utánfutó – Mátra (1900x1300, 460kg  (ponyvával, rugós-lengéscsillapítós!)  2450.-Ft 3500.-Ft
Utánfutó (Csónakszállító 350kg) 2100.-Ft 3000.-Ft
MIG 270 CO2 Hegeszt  (4m munkakábellel, huzal és palack nélkül!) 2800.-Ft 4000.-Ft

Földmunkagépek kezel vel Ft + ÁFA/ óra 
JCB 1CX midi homlokrakodó gépkezel vel – (univerzális földmunkagép, mélyásó 
szerelékkel ; betonvésés hidraulikus bontókalapáccsal –7000Ft/óra ) 6000.- 5500.-

20óra felett

Kubota KX36/2 gumiláncos minikotró gépkezel vel–( 20-100cm kanálszélességig ) 5000.- 4500.-
20óra felett

FIGYELEM! Letéti díj (Kaució), Személyi okmányok, 1 hónapnál nem régebbi közüzemi számla szükségesek!


