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Elfogadták a 2006-os év zárszámadását
A legutóbbi testületi ülésen több napi-

rendi pontot is megtárgyalt a falu veze-
tősége, köztük a 2006-os év költségvetési 
zárszámadást.

Tóth Gáborné körjegyző asszony egy át-
fogó értékelést juttatott el a képviselőknek 
a  a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatok elmúlt évi ellátásáról, melyből lege-
lőször a község demográfiai mutatói jelen-
tek meg: 

Állandó lakosság korcsoportok sze-
rinti megoszlása

2005. évi 
beszámoló 

adata

2006. évi 
beszámoló 

adata
0 – 3 éves 

korosztály 9 fő 15 fő

4 – 6 éves 6 fő 6 fő
7 – 14 éves 33 fő 25 fő

15 – 18 éves 13 fő 17 fő
Gyvt. hatá-
lya alá tar-
tozó összes 
fiatalkorú:

61 fő 63 fő

Állandó 
lakos össze-

sen:
409 fő 428 fő

– A gyermekvédelmi törvény hatálya alá 
tartozó gyermeklétszám - mint az a fenti 
népesség nyilvántartási adatokból kiderül 
- 63 fő, amely az elmúlt évi beszámoló ada-
tához  viszonyítva némi növekedést mutat 
– tájékoztatta a képviselő-testületet a jegy-
ző asszony.

A beszámolóból kiderül az önkormány-
zat által nyújtott pénzbeli, természetbeni 
ellátások biztosítása is, melyek az alábbiak 
szerint oszlott meg:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülők száma 11 fő volt, 
amely az év folyamán 5 fővel emelkedett,  
így összesen 16 fő lett. A gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő gyermekek 

számának növekedését, egy család anyagi 
helyzetében bekövetkezett romlása okoz-
ta. Tavaly rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatásban nem részesült senki, továbbá 
az év folyamán elutasított kérelem nem 
volt. Az önkormányzatot terhelő kiadások 
80.000 forintban állapodtak meg. 

A tavalyi évben a beiskolázási támoga-
tásban részesülők száma  47 fő volt, melyre 
215.000 forintot különített el a képviselő-
testület. A bérlettérítésben részesülők szá-
ma huszonkettő volt, mely  81.355 forint-
jába került a falunak. A tavalyi Mikulás 
ünnepségre a természetben nyújtott támo-
gatásra (ajándékcsomag) 40.048 forintot 
biztosított az önkormányzat. Kedvezmé-
nyes gyermekétkeztetésben hat  gyermek 
részesült, melynek költségei 104.420 forint. 
Az ellátást a jogosultak a nappali ellátást 
biztosító Alsóörsi Napközi Otthonos Óvo-
dában, illetve az Iskolában, valamint egy 
fő a veszprémi Bárczi Gusztáv Általános 
Iskolában vette igénybe. A képviselő-tes-
tület az intézmény által megküldött szám-
la alapján biztosította ezt a támogatási for-
mát. Nyári étkeztetésre mindössze 13.248 
forintot fordított 2006-ban a testület. Ezt 
az összeget nem igényelhette vissza a köz-
ponti költségvetésből, mivel a támogatás 
egyéb feltételei nem voltak biztosítottak.

Szintén a napirendi pontok között szere-
pelt a központi orvosi ügyelet támogatásá-
nak a felülvizsgálata. 

– Az egészségügyi alapellátáshoz kap-
csolódó – kötelező önkormányzati feladat 
– orvosi ügyeleti ellátás közös szervezésére 
megállapodás van érvényben Alsóörs, Ba-
latonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, 
Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Küngös, 
Litér, Lovas, Szentkirályszabadja és Király-
szentistván települések önkormányzatai 
között, Balatonalmádi gesztorságával,  va-
lamint településenként a feladatot Balaton-
almádi központtal ellátó „Huszár és Társa” 
Bt. egészségügyi szolgáltatóval – kezdte a 
beszámoló ismertetését Tóth Gáborné.

Mint ismeretes a központi ügyelet közös 

szervezésben résztvevő önkormányzatok 
az ügyelet működéséhez minden évben 
hozzájárulnak anyagilag. Az önkormány-
zati támogatásra azért van szükség, mert 
a központi ügyelet előírásoknak megfelelő 
működését az Országos Egészségbiztosítá-
si Pénztár teljes körűen évek óta nem fi-
nanszírozza, a háziorvosi ügyelet működ-
tetése pedig az önkormányzatok kötelező 
feladata. A hozzájárulás összegét minden 
év március 31-ig felül kell vizsgálniuk a 
testületeknek. Az idén - a vizitdíj beveze-
tése egy hónapos tapasztalatait kivárandó 
- a felülvizsgálat május hónapra került át. 
A 2006. évi támogatás mértéke települé-
senként és lakosonként 33 forint volt ha-
vonta.

Az egészségügyi szolgáltató nemrégiben 
benyújtotta a 2006. évi főkönyvi elszámo-
lását, illetve a 2007. évi ügyeleti költség-
vetés tervezetét, melyben két változatban 
az orvosok ügyeleti óradíjának emelésével 
számolt. Az első változat szerint az ügyele-
ti óradíj 2000 forintról 2200 forintra emel-
kedne, továbbá számolni kell a közüzemi 
díjak 7 %-os inflációjával is. Így az előbb 
említett harminchárom forint 35 forintra 
növekedne, mely plusz kiadásokat jelente-
ne az önkormányzatoknak. Amennyiben 
az ügyeleti óradíj 2500 forintra emelked-
ne, akkor az önkormányzati hozzájárulá-
sok 42 forintra növekednének.  A kalku-
láció egyébként a jelenleg érvényes OEP 
finanszírozás összegével számol. 

A tárgyalások során azonban kiderült, 
hogy a környékbeli testületek továbbra 
is a tavalyi árakkal  nyújtanak támoga-
tást. - Amennyiben – döntően az OEP fi-
nanszírozás esetleges csökkenése miatt – a 
központi ügyelet működtetése pénzügyileg 
ellehetetlenülne, a támogatás mértékét az 
önkormányzat felülvizsgálja, s mint gesz-
tor, a felülvizsgálatot javasolja a központi 
orvosi ügyelet közös szervezésében résztve-
vő képviselő-testületek számára is – zárta a 
beszámolóját a hivatal vezetője.

(folytatás a 2. oldalon)



� Lovasi Hírek

(folytatás az 1. oldalról)
A Lovasra jutó támogatás összege egyéb-

ként 169.488 forintot tesz ki, mely 5.148 
forinttal több a tavalyinál. A kiadás fede-
zete a költségvetésben természetesen ren-
delkezésre áll. 

A testület a rendelkezésére álló folyó-
számlahitelt további egy évvel hosszabbí-
totta meg az OTP Banknál, melynek ösz-
szege 4.600.000 forint, tizenkét hónapos 
futamidővel.  

Elfogadta az önkormányzat a 2006. évi 
költségvetés zárszámadást, melyből kide-
rül, hogy a kiadások és a bevételek főössze-
ge megközelíti a 49 és félmillió forintot. A 
személyi kiadások a munkaadókat terhelő 
járulékokkal együttesen 7.5 millió forintot 
tesznek ki. A körjegyzőség költségvetése a 
tervek szerint alakult, hiszen a kiadási és 
a bevételi oldalak valamivel több mint 30 
millió forintban állapodtak meg. Az előbb 
felsorolt számadatokból is kiderül, hogy 
„szükség van” a közös hivatali apparátus-
ra, hiszen ezáltal több millió forintot spó-
rol meg az önkormányzat.  

A testület némi kiegészítéssel jóváhagy-

ta a Balatonfűzfői önkormányzattal kötött 
megállapodást, az önállóan végzett belső-
ellenőrzés 2006. évi tevékenységéről.

Az önkormányzat foglalkozott a „Lovasi 
Gyermek és Időskorúak Szociális Ellátás-
árért” Alapítvány elmúlt évi tevékenységé-
vel, illetve olyan döntést hozott, hogy a kö-
vetkező testületi ülésen a falu vezetősége 
és az alapítvány által ellátandó feladatokat 
egyeztetni fogják.

A képviselő-testület a településközpont 
megvalósíthatósági tanulmányának készí-
téséről tájékoztatót hallgatott meg Dr. Te-
mesvári Balázstól, a Veszprém Zrt. képvise-
letében, akiket egyébként korábban felkért 
a falu vezetősége annak elkészítésére. 

Döntés született a Kövestető  205 és 209-
213 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár 
rendezéséről is. A testület a tulajdonát ké-
pező 205-ös  helyrajzi számú, 187 négyzet-
méter területű „közút” megjelölésű for-
galomképtelen ingatlanai közül átsorolta 
forgalomképes ingatlanai közé, mivel az 
közútként nem funkcionál. Szintén ha-
tározat született a Lovas Vízház melletti 
033/1-033/5-ig, valamint 033/8-033/20-

ig és 035 helyrajzi számú ingatlanok bel-
területbe vonásával kapcsolatban, melyet 
lakóterület kialakítása céljából határoztak 
meg. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármester urat a dokumentumok, va-
lamint a telekhatár rendezéshez  szüksé-
ges okirat aláírására. Az alsóörsi 0133/3 és 
0133/5 helyrajzi számú külterületi ingat-
lanokat 881 és 686 négyzetméter terület-
tel Alsóörs község közigazgatási határától, 
Lovas község közigazgatási határához, a 
093/2 és 093/1 helyrajzi számú külterületi 
ingatlanokhoz csatolta, a két település kö-
zött létrejövő megállapodás alapján. Egy-
úttal megbízta az önkormányzat dr. Fülöp 
Gyula ügyvédet a megállapodás elkészíté-
sével. Továbbá a testület kezdeményezte 
a Lovas külterület 093/1 helyrajzi számú 
„kivett közút” megjelölésű 686 m2 terüle-
tű ingatlant közút céljára, valamint a 093/2 
helyrajzi számú „legelő” megjelölésű 881 
négyzetméter területű ingatlant lakótelek 
kialakítása céljára történő belterületbe vo-
nását a Településrendezési Tervében fog-
laltaknak megfelelően.

Szendi Péter

A testületi ülésről jelentjük

A 9. Lovasi Napok rendezvénysorozat 
támogatói

Alsóörs Község Önkormányzat, Centro-Plane Repülős 
Iskola, Comodotel Kft., Hivatalos Pannon Partner, Gradex 
Mérnöki és Szolgáltató Kft., Pap Huba, Schiedel Kémény-
gyár Kft., Vincze Kiadó Kft., Balatonalmádi Kommunális 
és Szolgáltató Kft., Paloznak Község Önkormányzat, Borsi 
Zsolt, Csabai Ferenc, Csomai István, Dr. Bóka István, Dr. 

Mátyás István, Halász Zsófia,  Kovács József, László Dénes, 
Maróti Péter, Mátrai Lajos, Olma Frigyes, Rozs Gyula, Takács 

Ferenc, Tarnai Andorné, Tóth Péter, Vidács Csaba, Vidács 
Zoltán, Alsóörsi Kutyaiskola, Balaton Pékség, Balatoni Bob 
Kft., Bakony Plastiroute Kft., Báder Faipari Kft., Berill Kft., 

Csalán Egyesület, E-on Észak-Balatoni Rt., HEVIT Kft., Jásdi 
Pince, Lovas Élet Iskola, Lovasi Áfész Bolt dolgozói, MAN-

NATEX KKT. -Függönyszalon-B.almádi, Mandel Csárda 
és Kemping, Margaréta Flóra Kft., NEO-BIO Trend, Quad-
Rapid Kölcsönző-Felsőörs, Séf Vendéglátóipari és Idegen-

forgalmi Szakközépiskola, Skicc Kft., Strabag Zrt., Szitási és 
Társa KKT., Szöszi Cukrászda-Alsóörs, Torma Élelmiszerbolt 
és Presszó-Lovas, Udvarház Étterem-Felsőörs, VEMÉPSZER 

Kft., Veszprém Városi Művelődési Központ, Yellow Stone 
Olasz és Grill Étterem
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Az alábbi néhány sorban Tóth Gábor-
né körjegyző pontokba szedte azokat a 
témákat, amelyeket okvetlenül megsze-
rettünk volna jelentetni a Lovasi Hírek-
ben. (szerk.)

1. Tájékoztató az építésügyi hatósági ügy-
intézésben bekövetkezett változásról

2007. július 1-jét követően az építés-
hatósági ügyintézésben – az eddigi ügy-
intéző Hajdú László nyugdíjazása miatt 
– változás következik be Lovas Község 
viszonylatában. Az I. fokú építéshatósági 
feladatokat ellátó Veszprém Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal részéről Te-
vely Erzsébet látja el az építésügyi felada-
tokat. Ezzel egyidejűleg a lovasi kihelyezett 
ügyfélfogadás rendje is változni fog július 
1-jétől. Az ügyintéző kihelyezett ügyfélfo-
gadása minden második páros hét pénteki 
napján 8-10 óráig lesz a lovasi hivatalban. 
Az ügyintézés idejéről tájékoztatást, illetve 
felvilágosítást ad még a lovasi hivatal ügy-
intézője 87/447-694-es telefonon. 

2. Idegenforgalmi adó (kurtaxa) ellenőr-
zése 2007. évben

Tájékoztatom a település lakosságát és 
ingatlantulajdonosait, hogy a Körjegyző-
séget fenntartó települések önkormány-
zatai döntést hoztak idegenforgalmi adó 
ellenőr alkalmazásáról. E döntésüknek 
megfelelően a Körjegyzőség 2007. július és 
augusztus hónapra 
az idegenforgalmi 
adó ellenőrzése és 
beszedése céljából 
határozott időre 
szóló köztisztvi-
selői kinevezéssel 
adóellenőrt fog al-
kalmazni. Az adó-
ellenőr Lovas és 
Paloznak községek 
területén (bel- és 
külterületen egy-
aránt) jogosult lesz 
a kurtaxa ellenőr-
zésére és beszedé-
sére. Az ellenőrzés 
kiterjed továbbá az 
engedély alapján 
gyakorolható tevé-
kenység szabály-
szerűségére (ven-

dégkönyvek pontos vezetése, tájékoztató 
táblák elhelyezése, stb.). 

Kérem, hogy az adóellenőr tevékenysé-
gét megértéssel és türelemmel fogadják, 
hiszen alkalmazása a település érdekeit 
szolgálja. 

Ugyanis minden beszedett idegenfor-
galmi adó forint után az Állam a központi 
költségvetésből ennek még dupláját juttat-
ja el a településre. Így minden egyes forint 
megháromszorozódik. 

3. Itt a jó idő…

És az ezzel járó gyomosodás, a sok gaz, 
aminek kedvezett az elmúlt hetek időjárá-
sa is. Örömmel tapasztalom, hogy Lovas 
községben egyre több a gondozott, rende-
zett porta. Az idelátogatók közül is egyre 
többen említik a gondozott parkokat, vi-
rágokat, és azt, hogy évről-évre kevesebb 
a szemét az utcákon. Mi akik itt lakunk, 
vagy itt dolgozunk tudjuk, hogy nem min-
dig és nem mindenhol van ez így, ezért ké-
rem Önöket arra, hogy fordítsunk többet 
az ingatlanok előtti (köz)területek gon-
dozására is. Az árkokat tartsuk rendben, 
a füvet nyírjuk az ingatlan előtti területen 
is, és aki kellő energiát, eltökéltséget érez 
magában, virágot is ültethet. Mindenkit jó 
érzéssel tölt el, ha gondozott, rendben tar-
tott utcán sétál hazáig, ha virágos porták 
előtt jár és nem a gaz veri fel a kerítés tövét. 
Tegyük ezt azért is, mert a településképe 
az itt lakókról is árulkodik. Ezt a feladatot 

az önkormányzat dolgozói egyedül képte-
lenek ellátni, éppen elég munka van az ön-
kormányzat zöldterületeinek (Templom 
tér, Millenniumi Park) rendbetartásával. 
Ebben az évben az önkormányzat 3 főt tud 
munkaügyi támogatással foglalkoztatni 
a nyári szezonban a közterületek rendbe-
tartására. Azonban hiába foglalkoztatjuk 
őket, ha a saját portájuk előtt a lakosok és 
a nyaralók nem tesznek rendet. Szerencsé-
re Lovason már nem ez a jellemző. Az in-
gatlanok előtti közterületek gondozására 
az önkormányzat 7/2004. (X.8) rendelete 
is tartalmaz előírásokat.

• A rendelet 29.§.-a kimondja, hogy az 
ingatlan tulajdonosai kötelesek az ingatla-
nuk határvonalától az útszegéig – de leg-
feljebb 30 m-ig – terjedő területek gon-
dozását (vízelvezető árok rendbetartása, 
kaszálás, gyomtalanítás stb.) elvégezni. 
Különös gondot kell fordítani az allergiát 
okozó növények pl. parlagfű irtására. 

• Az ingatlanok mentén lévő járdasza-
kaszok, ill. gyalogos közlekedésre szolgá-
ló gyalogút tisztán tartása (gyomtalanítás, 
hó eltakarítás) az ingatlan tulajdonosának, 
használójának a kötelessége. 

Felhívom továbbá a figyelmet a levegő 
tisztaságvédelmi alapvető szabályok be-
tartására, amelyeket ugyanez a rendelet 
szabályoz. 

• Eszerint Lovas Község közigazgatási te-
rületén kerti hulladékot (falombot, gallyat, 
egyéb éghető anyagot, szemetet) égetni jú-
lius 1-jétől, augusztus 20-ig TILOS. Kivé-

ve a növényvédelmi 
szempontból fertő-
zött és kötelezően 
elégetendő növényi 
hulladékot (tűzel-
halás). Az év többi 
napján 8-16 óra kö-
zött lehet égetni. 

• Gumi, műanyag 
és egyéb bűzös gázt 
keletkeztető és a 
levegőt szennyező 
anyag sem szabad-
ban, sem zárt he-
lyen nem égethető 
el, azokat más mó-
don kell megsem-
misíteni, vagy a ki-
jelölt szeméttelepre 
szállítani. 

(folytatás a 4. 
oldalon)

Jegyzői tájékoztatás
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(folytatás a 3. oldalról)
A nyári szabadságok idejére sokan négy-

lábú kedvenceiket, kutyájukat is magukkal 
hozzák, ezért fontosnak tartom felhívni a 
figyelmet arra, hogy a helyi rendelet sze-
rint kutyát belterületen csak pórázon sza-
bad sétáltatni. Játszóterekre, sportpályákra 
bevinni, valamint ott sétáltatni TILOS. Itt 
hívnám fel az állandó lakosok figyelmét 
arra, hogy a helyi szabályozás szerint a 
házőrzők elkóborlását meg kell akadályoz-
ni. A kutyákat zárt területen, ha az ingat-
lan nem zárt megkötve kell tartani. 

Mivel nyár van és egy kicsit mindannyian 
szabadabban élünk ezért fontosnak tartom 
felhívni a lakosság figyelmét csendháborí-
tásra, illetve az arra vonatkozó szabályo-
zásra, amelyet az egyes szabálysértésekről 
szóló kormányrendelet határoz meg. 

Eszerint lakott területen, az ott lévő épü-
letben vagy az ahhoz tartozó telken indo-
kolatlanul és a megengedettnél nagyobb 
zajt okozó tevékenységet – amely alkal-
mas arra, hogy mások nyugalmát zavarja 

– nem szabad folytatni. Ellenkező esetben 
szabálysértés elkövetéséért felelhetünk. 

Kérem Önöket, hogy a fentieket a tele-
pülésünk tisztasága, nyugalma érdekében 
fokozottan betartani szíveskedjenek. 

4. Hulladékszállítás a külterületen

Ez év május végétől Lovas Község kül-
területén az önkormányzat kötelezővé tette 
az intézményes hulladékszállítás igénybe-
vételét. Ennek megkezdéséről, illetve felté-
teleiről részletesen tájékoztattuk az érintett 
ingatlanok tulajdonosait. Az elmúlt csak-
nem egy hónap tapasztalata szomorúsággal 
tölt el nem csak engem, hanem minden jó 
érzésű környezetére valamicskét adó állam-
polgárt is. Nap mint nap azt kell tapasztal-
nunk, hogy a felhívásban foglaltakkal el-
lentétesen sok ingatlan tulajdonosa nem az 
előírt szabvány hulladékgyűjtő edényben, 
- a szolgáltató által forgalmazott piros vagy 
sárga zsákba helyezi ki szállításra a keletke-
zett hulladékot - hanem eddigi rossz szoká-

sát folytatva fekete-kék hulladékgyűjtő zacs-
kóba, vagy bevásárló műanyag szatyrokba 
rakják a nem megengedett helyre. Ezzel a 
gyakorlattal több gondunk is van. Egyrészt - 
mint ahogyan azt a tájékoztatóban írtuk - az 
így kihelyezett hulladékot a szolgáltató nem 
szállítja el. Az önkormányzatnak – mivel az 
intézményes szemétszállítás bevezetésre ke-
rült – az így kihelyezett hulladék elszállítta-
tása már nem kötelessége. Másrészt, ha vé-
gül mégis erre kerül a sor az plusz pénzébe 
kerül az önkormányzatnak és a településnek 
is. Sajnos az önkormányzat a szolgáltató-
val együtt kitalálhat és bevezethet bármi-
lyen (jót vagy rosszat) szolgáltatási formát, 
ha az érintett ingatlan tulajdonosok ehhez 
nem partnerek. Meggyőződésem és nem-
csak nekem, hogy ezt a problémát csak kö-
zösen, egymásra odafigyelve, adott esetben 
egymást figyelmeztetve tudjuk megoldani. 
Mindezek miatt ismételten kérem együtt-
működésüket, valamint a tájékoztatóban 
már leírt szabályok betartását. 

Tóth Gáborné körjegyző

Jegyzői  tájékoztatás

Felhívás!
Az idén is megrendezésre kerül a  lószép-

ségverseny, melyen közönségdíjat is kiosztunk. Aki 
szeretne szavazni, a szavazólapot július 6-tól besz-
erezheti az információs sátornál, vagy a lovaspá-
lyán álló bírói emelvénynél. A lovak felvezetése és 

bírálása július 7-én 14 órakor kezdődik. 
Nevezni lehet július 7-én 10 órától az információs 

sátornál, vagy a lovaspályán álló bírói emelvénynél. 
Nevezési díj:300 Ft

***

Az idei Lovasi Napok programsorozat, mint 
olvashatják nagyon sokszínűnek ígérkezik.

Biztosak vagyunk benne, hogy ez a kor sok embert 
vonz majd a községbe.

A sikeres lebonyolítás érdekében szeretnénk kérni 
kicsiket, nagyokat, fiatalokat, időseket, segítsenek a 

helyszíneken önkéntesként. 
A Lovasi Napok programsorozat azért sikeres, 

különleges, mert a lovasi emberek tartják össze.
Jelentkezni lehet a Teleházban, vagy a rendezvény 

alatt az információs sátornál.

Lovasi Napok programjának meg-
újítói , szervezői, támogatói:

Abonyi Gábor, Ács Károly, Bácsi Gabriella, Bácsi 
Tünde, Bácsi Zita, Békefi József, Bácsi Gyula, Ceglédy 

Ákos, Csontó Zoltán, Csiszár Péter, Csajka György, 
Decsi László, Dienes Andrea, Fabó Péter, Ferenczy 

Gáborné, Gerbel Ferencné, Halász Zsófia, Hajdú Káro-
ly, Hunyady Hagyományőrző Lovas Egyesület, Jakab 
Ibolya, Keresztes Éva, Kis Zsófia, Kolti Helga, Kovács 

Balázs, Kovács Krisztián/Kiki/, Kovács Norbert/Cimbi/, 
Kecsedi Gábor, Lőrinc Katalin, Lovas Polgárőrség, 
Lovas Ifjúsági Klub, Lovasi Lovas Egyesület, Lovas 
Malomvölgy Nyugdíjas Klub, Marosi Tóth Edina, 

Mayer Gyula, Makkai Levente, Márffy Bence, Mec-
sériné Róka Erzsébet, Nagy Lizetta, Nagy Mária, Nagy 

Tünde, Pajor József, Pap Huba, Rásky Miklós, Sipos 
Tekla, Steixner György, Simon László, Simon Géza, 

Spirk László, Simon Lászlóné, Szabó Miklósné, Szűcs 
József, Takács Ferenc,  Tóth Enikő,Tóth Lászlóné, Tóth 
János, Vajda Ákos, Vajda Kálmán, Zsár Éva és végül, 
de nem utolsósorban azok a lovasiak, akik önkéntes 
munkájukkal hozzájárultak fellépő vendégeink el-
látásához, valamint a falu és a rendezvény helyszí-

neinek, szebbé, kulturáltabbá tételéhez!
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Évek óta húzódó ügynek 
tettek pontot a végére a tulaj-
donosok azáltal, hogy a Vá-
mosi út beruházási költségeit 
finanszírozták. A mintegy 
nyolcszázötven méteres sza-
kasz, 230 ezer forintba került 
ingatlanonként. Takács Imre 
főszervezőt az útfelújítással 
kapcsolatban kérdeztük.

- Az egész onnan indult ki, 
hogy a nagy esőzések után jár-
hatatlan volt az út, nem tud-
tuk megközelíteni a telkeinket. 
Többször előfordult, hogy a ki-
pufogók leszakadtak, komoly 
károk keletkeztek az autóink-

ban. Így merült fel az a gon-
dolat, hogy a tulajdonosokkal 
összefogva leaszfaltozzuk az 
utat. 

- Mindez hány embert érintet 
és mekkora költséggel járt a be-
ruházás?

- Legelőször 250 ezer forint-
ban gondolkodtunk, de ké-
sőbb kiderült, hogy elég lesz 
230 ezer forint is. Negyven-
hét főtől tudtam begyűjteni a 
szándéknyilatkozatot, tudo-
másom szerint ebből hárman 
nem járultak hozzá anyagilag 
a beruházáshoz. Pontos infor-
mációim azért nincsenek ez-
zel kapcsolatban, mert idővel 

csatlakozott hozzánk a Pityóka 
utca is, így további költségek 
merültek fel. 

- Az önkormányzat szűkös 
anyagi helyzete miatt ugyan 
nem tudott hozzájárulni a költ-
ségekhez, de ha jól tudom a 
szervezésben aktívan részt vet-
tek. Mindez mennyiben könnyí-
tette meg a beruházását?

- Tapasztalatból mondha-
tom, hogy nagyban. A teljes 
körű szervezést a falu vezető-
sége végezte el azáltal, hogy 
megkötötte a szerződést a kivi-
telezővel. A képviselő-testület 
tehát partner volt a munkála-
tok során, mindvégig számít-

hattunk rájuk.
- A jó útnak köszönhetően 

többen viszont száguldozhat-
nak. Erre is felkészültek?

- Természetesen. Éppen ezért 
úgynevezett „fekvőrendőrök” 
lettek kihelyezve, mely remé-
nyeink szerint megfékezi a 
száguldókat, így elkerülhető a 
baleset. Ettől függetlenül gyors-
hajtók még így is előfordulhat-
nak, hiszen nemrégiben egy 
motorost láttam lefelé szágul-
dozni az úton. Reméljük az em-
berek is tudomásul veszik, hogy 
ez nem sztráda, hanem közút.

Szendi Péter

Tulajdonosi hozzájárulással készült el a Vámosi út

Hosszas előkészítő és szervező munka előzte meg a Lovas 
Öreghegyen lévő Ciffhegyi út építését. Az első építésre vonat-
kozó elképzelések egy-két telektulajdonosnál, már több mint 
tíz éve felvetődtek, a megvalósítás többek ellenvetése miatt, 
csak az ajánlatkérésig jutott el. 

Az akkori árakon számolva, kettő millió forintból az erdő al-
jáig, betonszegéllyel ellátott, hengerelt aszfalt burkolatú út épül-
hetett volna, melynek kivitelezését a telektulajdonosok nagy része 
elvetette, valószínűleg azért is, mivel a szórt, aszfalttal újonnan 
megépített Benke utat előtte áztatta gödrössé az eső.

A tavalyi zsongó tavasz zápo-
rai többször járhatatlanná mos-
ták az Öreghegy köves útjait. 
Ahhoz, hogy a Ciffhegyi út, egy 
felhőszakadás után is járható le-
gyen, elsősorban Pista barátunk 
szorgalmára és traktorjára, vala-
mint egy-két társ tevékeny, segítő 
munkájára volt szükség.

Az út ismételt megépítésé-
re szóló felhívás részemről már 
2005. év novemberében a telek-
tulajdonosnak elküldött levélben 
megfogalmazódott és a mellékelt 
nyilatkozat visszaküldésével alig 
több, mint harminc százaléka je-
lezte, hogy az út építéséből részt 
vállal. Ezt követően többeket személyesen és telefonon keresztül 
kerestünk meg és próbáltuk meggyőzni mindenkit az építés fon-
tosságáról. Véleményem szerint, ebbéli munkánkat a hatalmas 
tavalyi záporok, felhőszakadások is nagyban segítették. A meg-
győzés eredményessége a részvételi arányt hatvan százalék fölé 
emelte. Ezt követően ismét megkerestük az Önkormányzatot és 
a kapott címek alapján egy bejárást követően kértünk ajánlatot 
az út építésére. 

Tavaly augusztusban, a beérkezett hat ajánlat közül, az árak és 
referenciák alapján a STABAG Zrt.-t bíztuk meg a kivitelezéssel. 
A kivitelezésnél felmerülő zökkenőket leszámítva, szeptember vé-
gén már mindannyiunk örömére, több mint tizenkettőmillió forint 
ráfordításával, minőségében nagyban megváltozott körülmények 
között közlekedhetünk. A környezet harmóniája, infrastruktúrája, 
közlekedési morálja, a harminckét telektulajdonos negyedmillió 
forintjának köszönhetően minőségében megváltozott. 

Mindezt azok is érzik, akik többszöri kérésünkre sem fizettek 
hozzájárulást, pedig legalább annyit, vagy még többet használják. 
Mindannyiunk lelkiismerete legyen az Úr, és ne hagyja egyikün-

ket se feledtetni arról, hogy időn-
ként minden használati eszköz 
megkopik, ezért a számlát nyit-
va hagytuk. A még nem fizetők 
használat közben meggondolhat-
ják magukat és erejükhöz mérten 
bővíthetik a számlán maradt ösz-
szeget. Információs táblák, egyéb 
közlekedési eszközök kihelyezése 
folyamatban van, többek között 
ez is pénzbe kerül.

Ez úton is szeretném megkö-
szönni mindazon telektulajdonos 
segítségét anyagi támogatását - a 
kért összegeket időben befizet-
ték -, a Lovasi Önkormányzat 
erkölcsi hozzáállását, mellyel az 

út építését támogatták. A haszna mindannyiunk öröme, még ak-
kor is, hogy kihasználva a jogi semmittevésünket, tizennyolcan a 
megvalósítást nem érezték magukénak. Egyben szeretném felhív-
ni mindannyiunk figyelmét, hogy az út mentén a partszakaszokat 
tartsák karban, a füvet, kilógó ágakat - mellyel a közlekedést ne-
hezítik – vágják le, hogy a Lovasi Öreghegy kertészkedésre, ki-
kapcsolódásra, pihenésre alkalmas területté váljon.

Bartha Gábor

Útépítés összefogással ???
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Valóban hagyományossá vált sorrendben a 7. pünkösdi 
összevetés. „Nyilvános edzés” a hivatalos megjelölés, ami 
azonban azonos színvonalú egy megyei szintű versennyel. 

A cél, hogy úgy a lovas mint a lova, tapasztalatokat szerez-
zen a későbbi, magasabb szintű versenyzésre. A versenyt hi-
vatásos versenybíró Dr. Keszthelyi Csaba úr, mint vezető bíró 
irányította a tőle megszokott szakértelemmel, precizitással és 
kellemes humorral. Halász Zsófia és Kis Áron érdeme, hogy a 
rendezvény előkészítése, lebonyolítása, megszervezése idén is 
nagyon jól sikerült.

A kezdő kategóriába tizenhárman, a haladó kategóriába ki-
lencen, a kitartásos magasugrásba hárman neveztek. A pályát 
Sokoray Szabolcs tervei alapján a Lovas Egyesület tagjai épí-
tették.

A kezdő kategória követelményei: egy 470 méteres pályán, 
94 másodperces alapidővel, nyolc darab nyolcvancenti magas 
akadályt kellett leküzdeni. Összevetésnél öt darab akadály volt 
a 260 méter hosszú pályán, ahol 52 másodperces alapidő volt 
a követelmény.

A kezdő kategória eredményei, összevetés után:

1. helyezett: Tatai Tímea a Vörösberényi lovasegyesületből, 
Sári nevű lovával

2. helyezett: Miszi Béla, Rami nevű lóval Zircről
3. helyezett: Kis Áron, Csinos hátán, a lovasi Lovasegyesület 

színében.
4. helyezett: Decsi László, Találat nevű ló nyergében, szintén 

a lovasi Lovas Egyesület tagjakén

A haladó kategória követelményei: kilenc darab száz centi-
méter magas akadály a 470 méter hosszú pályán, melyet 94 
másodperces alapidővel kellett teljesíteni. Összevetésnél a pá-
lya hossza 260 méter volt, az alapidő 52 másodperc, ahol az 
öt darab akadály száztíz centiméteres magassággal állt feladat-
ként a versenyzők előtt.

A haladó kategória eredményei, összevetés után:

1. helyezett: Kiss Áron Csinossal, a lovasi Lovas Egyesület-
ből.

2. helyezett: Berényi Kriszta Inez nyergében
3. helyezett: szintén Berényi Kriszta, Sári nevű lovával, a Vö-

rösberényi Lovasegyesületből.
4. helyezett: Miszi Béla, Rebeka hátán, Zircről.
5. helyezett: Vida Márió, Király nyergében Alsóörsről.

A magasugrás követelményei: 120 centiméteres magassággal, 
egy hármas akadállyal (triplebar) kezdődött a verseny. Csak az 
juthatott tovább, aki egyszeri kísérlettel átugratta. Minden új 
sorozat kezdete előtt, 10 centiméterrel emelték az akadályt. Az 
nyert, aki a legmagasabb akadályt is át tudta ugratni.

A magasugrás eredményei:

1.helyezett: ifj. Földes András, Önfejű nevű lóval, Balaton-
szőlősről

2. helyezett: Vámosi Lilla, Regénnyel, Nemesvámosról.
3. helyezett:  Miszi Béla Zircről, Rebeka nyergében.

A helyezést elértek minden versenyszámban díjakat, érme-
ket és szalagokat kaptak. A lelkes nézősereg a versenyek végéig 
kitartott és hangos ovációval, tapssal köszönte meg a jó telje-
sítményeket.

A kezdő kategória összevetési futamában sajnálatos baleset 
történt. Szabó Réka; Beni nevű lovával, a „Parelli-methodus”-
szerint vett részt a versenyen. Bekerültek az összevetésre, mert 
alapidőn belül, hibapont nélkül küzdötték le az akadályokat. 
A nagy számú közönség tapssal értékelte a sikert és várta a to-
vábbi jó folytatást. Az összevetésben sajnos a harmadik aka-
dály megugrása előtt a ló nyakán lévő szár leesett, és emiatt 
Réka kicsúszott a nyeregből.

A mentőszolgálat szerint a versenyző kisebb agyrázkódást 
szenvedett és kivizsgálásra beszállították a megyei kórházba. 
Szabó Rékának mielőbbi gyógyulást kívánunk és reméljük, 
hogy a kellemetlen malőr ellenére továbbra is a lovas sport si-
keres aktívája marad!

Az egyesület nevében köszönet az adományozóknak, akik 
nélkül nem lett volna a verseny levezethető! Név szerint: Lo-
vasi Önkormányzat, Szent Donát Pince és Borház, Cimbalmos 
kocsma és E.V.A. Ungarn Service Berlin.

Kemenes Dénes polgármester úr biztosította a hangosító 
berendezést. Ódor László főzte - Simon László képviselő úr 
vezénylete mellett - a finom babgulyást a versenyzők részére. 
Ugyancsak a versenyre készített özv. Szabó Miklósné jegesteát 
és tócsit, amit Turányik Lászlóné segítségével, az Egyesület ja-
vára, adtak a résztvevőknek. A verseny idejére az akadálypálya 
felügyeletét Szabó Miklós vállalta, akinek Füzesséry Péter volt 
a segítségére. A versenybíróság tagja volt Szabó Annamária, ő 
vezette a jegyzőkönyvet. A lovasi Lovas Egyesület köszöni az 
önzetlen segítséget a fentebb felsoroltaknak!

 Az önzetlen segítők munkájának az  eredménye a nagysze-
rűen lebonyolított rendezvény. Nem szükséges ecsetelni, hogy 
mennyi és milyen fáradságos munka kell ahhoz, hogy minden 
optimálisan elkészüljön. Talán ennek az oka, hogy sokkal ke-
vesebben segítettek mint a korábbi időkben.

Megnyugtatásul a rendezők megígérték, hogy mindennek 
ellenére a következő „nyílt edzést” is szeretnék megtartani. 
A legújabb siker, a jó eredmények esetleg ösztönzően hatnak, 
hogy ez a lelkes kis gárda több segítséget kapjon, hiszen Lovas 
érdekében fáradoznak!

Való igaz, hogy ez a rendezvénysorozat hagyománnyá, még-
hozzá- a szó több értelmében is- „lovasi hagyománnyá” nőtte 
ki magát!

J.v.P.

7. Pünkösdi díjugrató vetélkedő
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 Lovasi bortotó
címmel játékos vetélkedő kerül megrende-
zésre a Lovasi Napok 3. napján, 2007. július 
8-án 12.30-kor. A vetélkedőre szeretettel vár-
juk a lovasi borosgazdák benevezését a hely-
színen, egy üveg saját készítésű bor-büszke-
ségük társaságában!
 

Pincepörkölt-főző verseny
A családi és baráti körök pincepörkölt-főző versenye a Lovasi Na-
pok 2. napján,  2007. július 7-én kerül megrendezésre. 
A versenyre 10.00 órától lehet benevezni, hozott alapanyaggal. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki büszke szakácstudományára, és 
azt, valamint étel-remekművét másokkal is szívesen megosztaná.
Zsűrizés, eredményhirdetés: július 7-én 13.00 órakor.

Balatoni halászlé-főző verseny
A Lovasi Napok 3. napján, 2007. július 8-án  balatoni halászlé-
főző versenyre nevezhetnek be mindazok, akik szívesen megmu-
tatják, milyen remekül készítik el  e híres magyar ételt. A verseny-
re 10.00 órától lehet benevezni, hozott alapanyaggal. Szeretettel 
várunk minden lelkes résztvevőt.
Eredményhirdetés: július 8-án 15.30

Sütemények és torták 
bemutatója és versenye
Felhívjuk az ügyesen sütő lányok, anyukák, 
nagymamák figyelmét, hogy a Lovasi Napok 
3. napján, 2007. július 8-án SÜTEMÉNY-
SÜTŐ VERSENY lesz, amelyre bármilyen 
otthon sütött süteménnyel be lehet nevezni a 
Millenniumi Parkban felállított információs 

sátornál 13.00-13.30-ig.
Elbírálás: 13.30,  eredményhirdetés: 15.30

Borkorcsolyák bemutatója
és versenye
Lovasi lányok, asszonyok! A Lovasi Napok 3. napján, 2007. jú-
lius 8-án várjuk mindazok nevezését a borkorcsolyák versenyére, 
akik a lovasi borosgazdák finom borai mellé ízletes borkorcsolyá-
kat is tudnak kínálni.
A versenyre nevezni a Millenniumi Parkban felállított informá-
ciós sátornál lehet 11.30 órától. 
Eredményhirdetés: 16.30.

A Lovasi Napok versenyeire nevezők
az elismerésen kívül díjazásban is részesülnek!

Kiszely Pál Balatonfüred 
alpolgármestere és a helyi 
horgászegyesület alelnöke szerint 
javult a helyzet a horgászok és a 
halászok között, de továbbra sem 
lehet beszélni horgászturizmusról 
a Balaton mentén.

– Az elmúlt évek során a halászok 
és a horgászok helyzete, - ha finoman 
szeretnék fogalmazni - nem éppen 
volt ideális. Javult valamelyest a 
kapcsolatuk?

– Ez az ellentét már évszázadok óta 
fennáll közöttünk. A horgászok mindig 
is bizalmatlanul nézték a halászok 
tevékenységét, mert szerintük ők 

elveszik előlük a halakat. A halászok 
pedig úgy tekintettek ránk, mint 
akik passzióból horgásznak, ezáltal 
mi elvesszük az ő munkájukat, az ő 
kenyerüket. A kérdésre válaszolva 
javult a helyzet, de még messze nem 
tökéletes, pedig mindkét tábornak 
az a célja, hogy a Balatonban sok 
hal legyen. A Halászati Zrt. próbált 
felénk tenni néhány gesztust, 
hiszen megalakította a Balatoni 
Horgászturisztikai Egyesületet. A 
szervezet célja az, hogy a Halászat Zrt. 
segítse a horgászturizmus fejlesztését. 

– Apropó horgászturizmus! 
Szavaiból ítélve pozitív változás 

történt ebben a tekintetben is. Jól 
gondolom mindezt, és egyáltalán van 
hal a Balatonban?

– Valóban elindult egy folyamat, 
de az nem olyan mértékű, mint 
amit én szeretnék.  A  Balatonban 
nyilvánvalóan van hal, más kérdés, 
hogy mindez mire elég. Hogy mennyi 
hal van? A legegyszerűbb kérdésekre 
lehet legnehezebben választ adni. 
Természetesen tippelni lehet erre, de 
pontos, hiteles választ egyetlenegy 
kutató sem tud adni. Vannak adataink, 
de a szórás óriási, így meglehetősen 
nagy a bizonytalansági tényező. 

Szendi Péter

Vannak pozitív előrelépések, de…

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

Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Szendi Péter
Tel.: 06 30 530 3466

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



� Lovasi Hírek

Július 6. péntek Ráhangolódás a múltra
17.00	 Kiállítások		megnyitója
	 Helyszín:	Lovasi	Nagy	Gyula	Galéria
	 -XVI.	századi	katonai	viselet,	fegyverzet
	 Somogyi	Győző	képei
	 Helyszín:	Református	templom
	 -	Nagy	Gyula	képei	:Tanulmányok	a	végvári	életről	és	csatákról
	 A	kiállítás	augusztus	31-ig	látogatható
	 Helyszín:	Lovasi	Nagy	Gyula	Galéria
	 -	Kamara	kiállítás	Zongor	Gábor	festményeiből	
	 Helyszín:Lovasi	Nagy		Gyula	Galéria
	 A	kiállítás	augusztus	31-ig	látogatható
A	kiállítás	ideje	alatt	–	július	14-én	18	órától	–	beszélgetés	a	művésszel.	
18.00	 Nyitó	felvonulás	a	falu	népével	és	vendégeinkkel
	 A	falu	elejéről	a	Millenniumi	Parkba
18.15	 Ünnepélyes	megnyitó
	 Helyszín:	Millenniumi	Park
18.30	 Csopak	Óvodások	Néptánc	Csoport
	 Művészeti	vezető:	Ecsedi	Ildikó
	 Helyszín:	Millenniumi	Park
19.00	 Fehér	Táltos	Hagyományőrző	Egyesület	műsora	szkíta	viseletben,	
dobokkal
	 Helyszín:	Millenniumi	Park
20.30	 Élőzenés	Boros	Est
	 Helyszín:	Millenniumi	Park
20.30	 Táncház
	 Helyszín:	Lovas	Faluház

Július 7. (szombat) A történelem napja 
9.00	 Pincepörkölt	főző	verseny
	 Helyszín:	Millenniumi	Park
10.30	 Történelmi	felvonulás	/helyi	lakosok	saját	jelmezben	is	felvonulhat-
nak/
11.00	 Lovasi	csata,	török-magyar	ütközet	korhű	öltözetekben
	 Helyszín:	Millenniumi	Park	Lovaspálya
12.00	 Végvári	viadal	életképek	a	XVI.	század	mindennapjairól	Salföldi	
Kopjásokkal
	 Helyszín:	Millenniumi	Park	Lovaspálya
13.00	 Főzőverseny	zsűrizés,	eredményhirdetés
14.00	 Deákok	és	Prédikátorok	dalai	a	régi	időkről,	Dinnyés	József	koncertje
	 Helyszín:	Lovasi	Nagy	Gyula	Galéria
14.00	 Lovasi	lovas	találkozó	lószépségversenye
14.00	 Történelmi	kézműves	játszóház
15.00	 Harcászat	és	katona	sors	a	XVI.-XVII.	században
	 Kortörténeti	bemutató
	 Bethlen	Gábor	Hagyományőrség	Egyesület
	 Helyszín:	Millenniumi	Park	
16.00	 XVI.-XVII.	sz.	zenei	előadás	hangszer	bemutatóval
	 Korabeli	hangszeres	muzsika	és	katonai	menetdobos	előadás	
	 Helyszín:	Millenniumi	Park
17.00	 Veszprémi	csata	(török-magyar	ütközet	korhű	öltözetekben)
	 Helyszín:	Millenniumi	Park	Lovaspálya			
17.30	 Záró	felvonulás

Szombat,	vasárnap	hagyományőrző	csapatok	táborhely	látogatása,	török	
gasztronómia,	kirakodóvásár,	török	édesség,	gyerekeknek	arcfestés,	kézműves-
játékos	foglalkozások

18.00	 Hastánc	verseny
	 Helyszín:	Millenniumi	Park
20.00	 A	Rózsák	háborúja,	avagy	I.	Szulejmán	megpróbáltatásai	háremében		
	 Helyszín:	Millenniumi	Park

21.00	 Csípőtekerős	trópusi	karnevál	zene	a	COCO	LOCO	zenekarral,	party	
tűzijátékkal,	várhatóan	22.00	tombolasorsolás
	 Helyszín:	Millenniumi	Park

Kísérőprogramok
10.00	 Testzsír	mérés,	vérnyomás	mérés,	Szentesiné	Gergely	Mária	
Egészségfejlesztővel
	 Helyszín:	Millenniumi	Park
21.00	 Fiatalok	Bálja
	 Helyszín:	Cimbalmos	Kocsma	Lovas
19.00	 Szabó	Ágnes	Erzsébet	iparművész
	 „Piktogram-ikonok”	c.	kiállításának	megnyitója
	 középkori	istenes	énekek	koncertje
	 Helyszín:	Alsóörs,	Törökház
20.00	 Kiss-Domonkos	Judit	és	barátainak	komolyzenei	koncertje
	 Helyszín:Alsóörs	Református	Templom
10.00	 Kézműves	foglalkozás
	 Helyszín:	Paloznak,	Tájház	udvara
	
Két	napon	keresztül	kipróbálhatják	a	quad	motorozást
Helyszín:	Felsőörs	Quad-Rapid	pálya

Július 8. (vasárnap) A vidámság napja
Helyszín:	Millenniumi	Park
9.00	 Halászlé-főző	verseny
10.00	 Alsóörsi	Kutyaiskola	engedelmes	és	őrzővédő	bemutatója
11.00	 Kommunikáció	természetes	módon	a	lovakkal,	Lovas	Élet	iskola	
bemutatója
11.30	 Borok	és	borkorcsolyák	versenye	
12.00	 Borvidékek	dicsérete	borlovagokkal
12.00	 Halászlé	főző	verseny	zsűrizés
12.30	 Lovasi	bortotó	felismerő	verseny
13.00	 Bordal	éneklő	verseny	cigánybandával
13.30	 Sütemények,	torták	elbírálása
14.00	 Harcművészeti	bemutató
15.00	 Ejtőernyős	tandem	ugrás
15.00	 Gyermek	kocsikázás,	lovagoltatás
15.30	 „Virágos	Lovasért”-	sütemény-	főző	verseny	díjátadás	
16.00	 ARS	NOVA	Alapfokú	Művészetoktatási	Intézmény	Alsóörsi	Nép-
tánccsoportja
16.30	 Lovasi	Borverseny	és	borkorcsolyák	eredményhirdetés
	 Tombolasorsolás
17.00	 Balatonfüred	Néptánc	Együttes
17.30	 Brillante	Balatonfüredi	Éneklő	Egyesület	műsora
Egész	nap	gyerekeknek,	felnőtteknek	középkori	népi	játékok	versengések	
(rönkemelés,	íjászat,	dárdahajítás	stb.)

Kísérőprogram
10.00	 Kézműves	foglalkozás
	 Helyszín:	Paloznak,	Tájház	udvara

Szombat	vasárnap	menetrend	szerinti	pincelátogatás	lovaskocsikkal!

Ahhoz, hogy a Lovasi Napok tovább fejlődhessen, kérjük belépéskor 
támogassa a rendezvényt egy fagyi árával!

Lovasi Napok 2007. július 6-8.
Múltidézés a középkor török-magyar végvári életből


