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Jóváhagyták az első félévi költségvetést

Egy kis gyülekezet nagy napja
Hálaadó istentisztelet Lovason

A legutóbbi testületi ülésen 
elfogadásra került az önkor-
mányzat és a körjegyzőség I. fél-
éves költségvetésének beszámo-
lója, illetve jóváhagyták a belső 
ellenőri jelentést.

 Mind a bevételi, mind a kiadási 
oldal a tervezetteknek megfelelő-
en alakult az első hat hónapban. A 
körjegyzőség aeddig 13,7 millió 

forintot „költött”, a tervezett 26,6 
millió forintból. Az önkormányzat 
költségei jobban alakultak a várt-
nál, hiszen a 69,9 millió forintból 
eddig 20,4 millió forint szere-
pel a kiadási oldalon. Ugyanez a 
bevételi forrásoknál 25.8 millió 
forintot jelent az első hat hónap-
ban. Ezek a számok természetesen 
emelkednek, hiszen a helyi adóbe-

vételek nagy része a második fél-
évben realizálódik. 

Jóváhagyta a képviselő-testület 
a 2011. évre szóló előirányzat mó-
dosítását, csakúgy mint a belső el-
lenőri jelentést, melyet a lovasi és 
a paloznaki hivatalokban végez-
tek. A dokumentációból kiderül, 
hogy a körjegyzőség megfelelően 
végzi feladatát, néhány hasznos 

tanáccsal azonban ellátták a hi-
vatali dolgozókat és a jegyző asz-
szonyt. 

Megtörtént a Lovasi Könyvtár 
és Teleház ellenőrzése a Balaton-
füredi Városi Könyvtár vezetői ál-
tal. Elégedettek voltak a látottak-
kal, de néhány hasznos informáci-
óval ellátták a helyi könyvtárost. 

Szendi Péter

Az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program, Vi-
déki Örökség megőrzése tár-
gyában pályázott sikeresen 
az Alsóörs- Lovasi Reformá-
tus Társegyházközség lovasi 
gyülekezetrésze a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatalhoz. A 2009. évi sikeres 
pályázatot követően az érde-
mi munka 2011 áprilisában 
indulhatott el. A pályázat 
tartalma elsősorban a lovasi 
református templom kül-
ső felújítására vonatkozott, 
de a gyülekezet saját erőből 
elvégezte a templom belső 
festését és a nyílászárók cse-
réjét is.

A körülbelül hetven ta-
got számláló gyülekezet és a 
lovasi polgárok, valamint az 
itt üdülők is szépen adakoztak 
a felújításra. A kivitelezést egy 
veszprémi illetőségű  Kft. vé-
gezte el, alvállalkozóként Né-
meth Ferenc ősküi kőműves 
mester és csapatának munkáját 
dicsérhetjük.

Az ünnepi, hálaadó isten-
tiszteletre augusztus 12-én, 
pénteken délután került sor. 
Az ünnepi alkalmon Steinbach 
József, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke 
a Filippi levél 1. fejezetének 
3-6. versei alapján hirdette 
Isten Igéjét. Igehirdetésének 
központjába a mindenkor 
való reménységet állította. 
Reménységről szólt, ami nem 

szégyenít meg, és ami egy kis 
gyülekezet életében is hála-
adásra, bizonyságtevésre kell, 
hogy indítson.

Az igehirdetés után és az 
istentisztelet után is többször 
Búzás Csaba gitáron előadott 
latin dallamaiban gyönyörköd-
hetett a gyülekezet.

Rásky Miklós helyi lelki-
pásztor köszöntötte a meg-
jelent vendégeket, külön is 
köszöntve az egyházkerület 
püspökét, a Magyarországi 
Református Egyház zsinatá-
nak Világi Elnökét -  a gyüle-
kezet „nyári, üdülős tagját” -, 
Dr. Huszár Pált, akinek külön 
is köszönetet mondott az erre 
az alkalomra elkészült és a 
Pápai Teológiai Nyomdája 
által kiadott monográfiáért. 
Köszöntötte Dr. Bóka István 

országgyűlési képviselőt, Ba-
latonfüred város polgármes-
terét, aki személyes hangú 
köszöntésében vallomást tett 
arról, hogy kisgyermekként 
mekkora áldást jelentett életé-
ben a lovasi templom és a gyü-
lekezet. Kuti Géza a Veszp-
rémi Református Egyházme-
gye esperese Istennek adott 
hálát a csodálatosan felújított 
templomért. Rásky Miklós a 
továbbiakban köszöntötte a 
helyi önkormányzat megjelent 
képviselőit, Ferenczy Gáborné 
polgármester asszony pedig 
ünnepi beszéde után a gyüle-
kezet számára Lovas község 
zászlaját adományozta.

A történelmi nemzeti zászlót 
Eckert Emil, a Magyar Vidék 
56-os Országos Szövetségé-
nek Elnöke, a Magyarországi 

Református Egyház zászlaját 
pedig a Bácsi és Gránási Csa-
lád nevében Gránási János 
adta át a gyülekezet részére.

Rásky Miklós a továbbiak-
ban röviden beszámolt a pá-
lyázat útjáról, a kivitelezésről, 
külön is megköszönve a Du-
nántúli Református Egyház-
kerület segítségét és az Ann-
Tony Egyházi Pályázatíró és 
kezelő cég munkatársainak 
áldozatos munkáját. Köszöne-
tet mondott az önkormányzati 
támogatásért, és minden egyes 
áldozatos adományért, és két-
kezi munkáért.

Az ünnep fényét emelte, 
hogy a gyülekezet korábbi, 
43 éven át hűséges pásztora, 
Nagy Lajos és felesége szintén 
el tudtak jönni a hálaadásra. 
A köszöntések végén Dienes 
Károly gondnoknak és Rásky 
Miklós lelkipásztornak a gyü-
lekezet ajándékkal is megkö-
szönte áldozatos munkájukat.

Az istentiszteletet befejezé-
sét megelőzően Jäger István, 
veszprémi grafikusművész 
kiállításának megnyitójára ke-
rült sor, majd a püspöki áldás-
mondást követően a Himnusz 
hangjaival ért véget az ünnepi 
istentisztelet. Az alkalom az 
önkormányzat nagytermében 
tartott szeretetvendégséggel 
ért véget.

Rásky Miklós
lelkipásztor
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Mint ahogyan arról már 
bizonyára többen értesültek 
Önök közül 2011. évben a 
Magyar Köztársaság egész 
területét és teljes lakosságát 
érintő népszámlálás lesz. Az 
adatgyűjtés az ország lakás-
állományára és népességére 
irányul. A feladatot a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 
szakmai irányítása mellett a 
népszámlálási törvény és a 
népszámlálási feladatok el-
látását szabályozó kormány-
rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a helyi jegyzők 
szervezik.  Az alábbiakban a 
népszámlálással kapcsolato-
san néhány fontos informáci-
óra hívom fel a figyelmet.

A népszámlálást 2011. ok-
tóber 1. és október 31. kö-
zött, az október 1-i adatok 
szerint (népszámlálás eszmei 
időpontja) hajtjuk végre. Ezt 
követően november 1. és no-
vember 8. között lesz lehető-
ség azon személyek pótössze-
írására, akik valami okból a 
népszámlálásból kimaradtak, 
és ezt jelzik a jegyzőnél. 

Ezen idő alatt minden lovasi 
háztartást (címet) felkeres 
egy népszámlálási számlá-
lóbiztos, aki egy a feladatra 
szóló nevére kiállított iga-
zolvánnyal igazolja magát. A 
névre szóló igazolványa mellé 
fel kell mutatnia személyazo-
nosításra alkalmas igazolvá-
nyát (személyi igazolvány, 
személyazonosító igazol-
vány, új típusú jogosítvány) 
is. Mivel Lovas viszonylag 
kicsi település, ezért az Önök 
számára ismerős személyek 

végzik a népszámlálást Szabó 
Miklósné, Makkai Brigitta, 
Makkai Levente lovasi lako-
sok.

A népszámlálási feladatok 
tényleges megkezdését meg-
előzően 2011. szeptember 27. 
és 30. közötti időszakban a 
számlálóbiztosok eljuttatják 
az Önök részére az adatszol-
gáltatási csomagot. Kérjük, 
hogy ezekben a napokban fi-
gyeljék postaládájukat és sér-
tetlenül őrizzék meg a kapott 
nyomtatványokat. 

Felhívom a figyelmet arra, 
hogy ebben az időszakban a 
számlálóbiztosok adatfelvé-
telt még nem végezhetnek!

Az adatgyűjtésre október 
1. és október 31. között kerül 
sor! 

Az adatgyűjtésnek illetve 
az adatszolgáltatásnak most 
első ízben több formája lehet-
séges, melyek a következők:
-	 A számlálóbiztos interjú 

keretében az Önök vála-
szai alapján helyben tölti 
ki a Lakáskérdőívet, vala-
mint szükséges számban 
a Személyi kérdőíveket

-	 Önök önkitöltéssel készí-
tik el az előzőleg (szep-
tember 27. és 30. között) 
már rendelkezésre bocsá-
tott Lakás és Személyi 
kérdőíveket, amelyeket az 
Önök által meghatározott 
időpontban, otthonukban 
a számlálóbiztos részére 
átadnak, aki a kitöltés he-
lyességét ellenőrzi

-	 Internetes kitöltéssel 
történő adatszolgálta-
tással. Ebben az eset-

ben az előzetes megka-
pott adatszolgáltatási 
csomagban elhelyezett 
kóddal lehet belépni a 
www.enepszamlalas.hu 
internetes felületre ahol 
a Lakás és Személyi 
kérdőívek kitölthetők. A 
rendelkezésre bocsátott 
egyetlen kóddal elké-
szíthető a család min-
den tagjáról a Személyi 
kérdőív. Felhívom szíves 
figyelmüket, hogy az in-
ternetes kitöltésre csak 
2011. október 1. és októ-
ber 16. között lesz lehe-
tőség, ezt követően nem! 
Internetes adatszolgálta-
tást követően a számlá-
lóbiztos már nem keresi 
fel Önöket! Amennyiben 
saját maga interneten 
szeretné elkészíteni az 
adatszolgáltatást, de 
nincs internet elérhető-
sége, úgy erre lehetőség 
van a településen műkö-
dő Teleházban is. 

A népszámlálás a hatályos 
adatvédelmi jogszabályok 
betartása mellett történik. 
Az adatszolgáltatás név nél-
kül történik, az összegyűjtött 
kérdőíveket azok ellenőrzését 
és csoportosítását követően 
a Központi Statisztikai Hi-
vatalhoz továbbítjuk meg-
határozott rend szerint. Az 
adatokból helyben semmiféle 
összesítés nem készül, azok 
helyben történő felhasználá-
sa nem lehetséges. Az állam-
polgárok által szolgáltatott 
adatok összesítést követően 
legfeljebb települési, megyei, 

országos összesítésben jelen-
hetnek meg, egyénileg nem. 

A népszámlálásban részt 
vevő személyek (népszámlá-
lási felelős, felülvizsgáló és 
számlálóbiztosok) titoktartá-
si esküt, vagy nyilatkozatot 
tesznek. 

Végül egy nagyon fontos 
dologra hívnám fel a figyel-
met! 

A népszámlálásban való 
közreműködés, adatszolgál-
tatás a törvényben foglaltak 
alapján mindenki számára 
kötelező! Aki az adatszolgál-
tatást megtagadja, szabály-
sértést követ el. Vele szemben 
a jegyző eljárást kell, hogy 
kezdeményezzen. Remélhető-
leg ilyen eset nem fordul elő 
településünkön! 

A népszámlálásról annak 
megkezdéséig a sajtó, rádió, te-
levízió, útján több információ 
fog Önökhöz eljutni, kérem, 
kísérjék, figyelemmel ezeket. 
Tájékozódni lehet még a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal hon-
lapján elhelyezett útmutatók-
ból és egyéb dokumentumok-
ból a www.ksh.hu alatt. 

Tisztelt Lovasi Állampol-
gárok!

Bízom abban, hogy ezt a 
számunkra kijelölt fontos 
feladatot az Önök megértő 
közreműködésével sikeresen 
végrehajtja településünk. Se-
gítőkész közreműködésüket 
előre is megköszönöm!

Tóth Gáborné
körjegyző

népszámlálási felelős 

Népszámlálás 2011.
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Iskolakezdés Alsóörsön

Ablak a világra: 
művészpiknik

Milyen volt a nyarunk?

Iskolánk a 2011/12-es tanévet az eddigi évekhez hasonló 
feltételek között kezdte meg. Tanulólétszámunk 129 fő, ebből 
16 gyermek jár Lovasról. Az első osztály létszáma 20 fő.

A tanév folyamán az Országgyűlés várhatóan elfogadja az új 
köznevelési törvényt, illetve az önkormányzatokról szóló tör-
vényt, amely változásokat hoz az önkormányzati fenntartású 
iskolák jövőjében. 

Ötödik évét kezdte meg a kézilabda-utánpótlás központ, 
melynek keretében a nyári edzőtáborokban kiválasztott tehet-
séges tanulók egyidejűleg tanulhatnak és sportolhatnak intéz-
ményünkben. 

A tanulók számos szakkörből, különórából választhatnak: 
néptánc, furulya- és csellóoktatás, színjátszókör, kézilabda, szi-
vacs-kézilabda kicsiknek és foci. Szeptembertől heti két órában 
gyógytornász foglalkozik az azt igénylő gyermekekkel. Újdon-
ság az első osztályos tanteremben felszerelt digitális tábla is. Az 
alsó és a felső tagozatban egyaránt két-két napközis, illetve tanu-
lószobai csoport segíti a mindennapos felkészülést.

Szűcsné Molnár Ágnes igazgatóhelyettes
ÁMK Endrődi Sándor Általános Iskola  

Gőzölgő gulyásleves, az 
asztalnál kedélyesen beszél-
gető művészek, rögtönzött 
kiállítás a ház mellett: ne-
gyedik alkalommal rendez-
ték meg az Ablak a világra 
elnevezésű művészpikniket 
a Sándor-huszárok bázisán. 

Bár hivatalosan délután két 
órára hirdették a megnyitót, 
éppen akkor egy meghívott 
vendég sem volt a házban, 
mindenki akkor jön, amikor 
tud, semmi kötöttség, mondja 
Abonyi Gábor, a piknik kita-
lálója és megszervezője. – A 
kreativitásról és a tehetségről 
szól ez a politikától független 
találkozó – teszi hozzá –, va-
lamint arról, hogy a művészeti 
ágak képviselői megismerjék 
egymást és beszélgessenek.

Abonyi Gábor tizenegy éve 
részt vett egy képzőművé-
szettel foglalkozó országos 
kongresszuson Veszprémben. 
Mint a művészet valamennyi 
ágát tisztelő ember, csodá-
lattal hallgatta azt a kötetlen 
beszélgetést, mely a kultúra 

mai helyzetével foglalkozott 
a frakcióülésen. Így jutott el 
addig, hogy miképpen lehet-
ne a beszélgetés útjára téríteni 
mindazokat, akiknek felada-
tuk – a kongresszus tapasz-
talata alapján – azonos. – Az 
Ablak a világra rendezvé-
nyünk így lett művészpiknik, 
mely sikeresen működött há-
rom éven át Nemesvámoson, 
és idén először Lovason.  
A találkozó jelszava az, hogy 
nyitottak legyünk a világra. 
Mutassuk meg, hogy a ma-
gyar ember ugyanolyan gaz-
dag tehetségében, szorgalmá-
ban, közösséget alakító képes-
ségében, mint régen. A lovasi 
pikniknek több ismert művész 
volt a vendége, Benkó Sándor 
Kossuth-díjas és Liszt Fe-
renc-díjas magyar klarinétos, 
Simon Attila, a herendi por-
celánmanufaktúra igazgatója 
és Kalló Zoltán cigányprímás, 
előadóművész délelőtt jött el 
beszélgetni.

Forrás:
naplo-online.hu

Hogy milyen volt a szezon a 
Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság területén? Nézzük meg 
a bűnügyi adatok tükrében. Az 
előző évhez képest csökkent az 
elrendelt büntető eljárások szá-
ma 522-ről 336-ra. 

Kiemelnék néhány, a lakosság 
közérzetét befolyásoló bűncse-
lekményt.

A személyi javak elleni, vagyis 
vagyon elleni bűncselekmények 
megoszlása:
– lopások száma 171 helyett 129 

volt, ezen belül
– személyektől a strandi lopá-

sokkal együtt 104 helyett 77
– feltört vagy nyitott gépkocsiból 

26, mint tavaly 
– gépkocsi lopás 3 helyett 10 (7 

kerékpár lopás is volt)
– besurranás 26 helyett 8
– betöréses lopás 69 helyett 46 

esetben történt. 
Látható, hogy az elkövetett 

bűncselekmények száma csök-
kent a gépkocsikkal kapcsolatos 
eseteket kivéve. Ebben a szezon-
ban sláger volt a nagy értékű sze-
mélygépkocsik feltörése a benne 
hagyott értékek miatt vagy azok 
eltulajdonítása. Az elkövetés 
módszere nagyon egyszerű volt, 
és a strandoló vendégek óvat-
lanságán alapult. A parkolóban 
kifigyelték, hogy mit, hova pa-
kolnak a vendégek, hova teszik a 
kocsi kulcsot, majd követték őket 
a strandon. Amikor elmentek fü-
rödni, a felügyelet nélkül hagyott 
táskákból minden gond nélkül 
megszerezték a több milliós érté-
kű járművek kulcsát, és feltűnés 
nélkül kirámolhatták, vagy lelép-
hettek vele. 

A nyári lazítás, felszabadultság 
másik színtere a sokszor mérték-
telen alkohol fogyasztás és annak 
következményei. Nőtt a garázda-
ságok (5-ről 18-ra), a testi sérté-
sek (6-ról 9-re) száma, viszont 
csökkent az ittas vezetések száma 
24-ről 14-re. A közlekedési bal-
eset okozása miatt indított eljárá-
sok száma nőtt 2-ről 7-re, ami azt 

jelenti, hogy az elkövető másnak 
okozott legalább súlyos sérülést. 
A belesetekben a könnyű sérülés 
okozása, ill. a saját magának oko-
zott sérülések esetén szabálysér-
tési eljárást indítunk.

Közrendes és közlekedési kol-
légáink, a nyárra, Balatonalmá-
diba vezényelt készenlétisekkel 
és helyi polgárőrökkel együtt 
igyekeztek nagyobb jelenlétet 
biztosítani a közutakon, a közte-
rületeken, fokozott ellenőrzése-
ket végrehajtva, hogy kiszűrjék 
a szabálysértőket, a körözött sze-
mélyeket, megelőzzék a bűncse-
lekmények elkövetését. 

Ugyanakkor több bűnügy si-
keres felderítése köszönhető a 
bűnügyi állománynak, akik éjt 
nappallá téve, figyelő szolgálatot 
szervezve, esetenként forró nyo-
mon indultak az elkövetők után, 
így a Kapitányság szinte minden 
településén történt sikeres felde-
rítés, elfogás.

Fogtak színesfém tolvajo-
kat Balatonfűzfőn, előállították 
a Balatonalmádiban lövöldö-
ző fiatalembert, megtalálták a 
káptalanfüredi vasúti épület ron-
gálóit, balatonvilágosi, kenesei, 
fűzfői bolti betörőket derítettek 
fel, almádiban és fűzfőn feltört 
büfék kifosztóit kapták el a hely-
színen rögzített nyomok azonosí-
tása eredményeképpen, tetten ért 
strandi tolvajokat állítottak elő, 
és megtaláltak néhány ellopott 
gépkocsit. Azokról az esetekről 
nem is beszélve, ahol a szemta-
núk segítő együttműködése is 
hatékonyabbá tette, gyorsította a 
munkájukat.

Ha az eddig leírtakat nézzük 
a bűnügyi és közrendvédelmi 
területen jó nyarat zártunk az 
elhúzódó kánikulával együtt is. 
A közlekedési balesetek megelő-
zése elsősorban a közlekedőkön 
múlik. A szabályok betartásával 
nemcsak a magunk, családtagja-
ink, hanem a mások testi épségét, 
biztonságát is óvjuk.

Stanka Mária r. őrgy.
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 Paloznaki Falunapok 
  2011. szeptember 23-25. 
 
Szeptember 23. péntek: 
17.00 Vadászkiállítás  (Faluház, nagyterem)  
 A kiállítást megnyitja: Papp Gyula, az Országos Magyar  
            Vadászkamara Veszprém Megyei Területi Szervezete elnöke 
 
Tájház udvara: 
17.30 Szép Ernő: Tűzoltó c. művet előadja a Csopak-Paloznak Református Asszonykör 
18.00 Ünnepélyes megnyitó, díjátadások.  
19.00  Pörkölt vacsora  
20.00 Búgócsiga Zenekar koncertje   
 
Szeptember 24. szombat: 
Sportpálya 
10.00 Kézi – Labdarúgó mérkőzés /Ferencvárosi Szabadidős Sportegyesület női 

kézilabda csapata és a Paloznaki Fiúk  összecsapása/ 
Játszótér és környéke: 
10.00 Játszóház, ugrálóvár, ügyességi játékok 
Tájház udvara: 
9.00 Gulyásfőző verseny. Jelentkezni szept. 22-ig a Teleházban.  
11.30  Füzesgyarmati Népdalkör és Citerazenekar műsora 
12.00 Magos Zenekar népzenei előadása 
13.00 Gulyásfőző verseny eredményhirdetése. Tortaverseny eredményhirdetés  
16.00 Borfelismerő verseny  
 
Sárkányos kút: 
14.30 Borkóstoló  
14.30 Must-kóstolás 
Fő tér: 
10.00 Zöld Pont a NABE szervezésében  
14.30 Prés avatás. Avatja: Csiszár Péter hegybíró 
15.00 Csopaki Óvoda és Csopaki Iskola néptáncbemutatója  
15.30 Szüreti felvonulás. Gyülekező: a Mázsa téren  
16.30  SZÖSZ – Szabad Ötletek Színháza: Nosztalgiakabaré 
17.30 Felvonulás érkezése. Csopak Táncegyüttes néptánc bemutatója 
18.00 MH légierő zenekara  
20.00 Utcabál a Viktória Zenekarral. Szünetben: tombola   
 
Szeptember 25. vasárnap: 
11.30  Búcsúi Szentmise a római katolikus templomban.  
12.45 Szendi György tanító emléktáblájának avatása a Szt. József Háznál 
15.00 Faültetés és Babaköszöntő a Kálváriánál 
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I. LOVASI  
SZÜRETI FESZTIVÁL 

2011. október 1. 

13.00 órától:   Pörkölt party a Templom téren.  
Kérjük, vegyen Ön is „fabatkát”, hogy ezzel is 
támogassa rendezvényünket 

14.00:              A felsőörsi Búzavirág Népdalkör fellépése a 
színpadon  

14.30:             Betyárbemutató a Templom téren  

14.45:  Csopak Táncegyüttes fellépése a színpadon 

15.00:             A füredi Kék Balaton Népdalkör fellépése a  
színpadon 

16.00:             Zentai Gábor Miskakancsó kiállítása a faluház 
kistárgyalójában.  
A tárlatot megnyitja: Dr. Praznovszky Miska 

17.00:            Az alsóörsi Sirály Népdalkör fellépése a színpadon  

17.30:             Nótaest Nádasi Elemérrel  

19.30:             Utcabál a Boros duóval  

 
........................................................................................................................................... 

 

A műsorváltozás joga fenntartva!  
 

Szervező: Lovas Község Önkormányzata.  
 

A rendezvények jó idő esetén a Templom téren,  
rossz idő esetén a faluház nagytermében tekinthetők meg. 
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FELHÍVÁS
Október 9-én (vasárnap)

9.00-15.00 óráig
Bolhapiacot tartunk Lovason

a Balatoni utca 9-es szám alatt, 
mindenféle áruval

Németországból, alacsony áron!

Őszi Könyvtári Hét Lovason
Az országos könyvtári héthez (október 3-8.) csatlakozott 

a Lovasi Könyvtár is. Nagy örömünkre Gaál Antal 
balatonfüredi költő elfogadta a meghívásunkat október 7. 

(péntek) 18.00 órára a faluházba,
ahol Horváth Erzsébettel beszélget. 

A költő egyúttal versrészleteket olvas fel „A falon túl: 100 
vers” és az  „Üzenet a harmadik emeletről - 77 vers élőkről 

és megholtakról” című kötetekből.
Jöjjön el Ön is, és szenteljen néhány percet a kultúrának!

ÜVEGEZÉS
Hőszigetelt üveg készítése és beépíté-
se hagyományos nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium készítés. 
Helyszíni munka hétvégén is.

Telefon: 06/30-237-44-56.

Meghívó kiállításra
A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány tisztelettel 
meghívja Önt, családját és barátait szeptember 24-én, 
szombaton 16.00 órára a Lovasi Nagy Gyula Galériába, 
Sipőczné Hatházi Sára művésztanár „Barangolásaim 
emlékei” című kiállításának megnyitójára. 
A tárlatot megnyitja: Ferenczy Gáborné Lovas község 
polgármestere. Közreműködik: Kéry Kitty színművész. 
A kiállítás megtekinthető szeptember 24-től október 21-
ig.

Amerikába mentünk...
Vetítéssel egybekötött élménybeszámolót tekinthet-

nek meg a faluházban október 15-én (szombat) 18.00 
órakor. Amerika felfedezésének 500 éves évfordulóján, 
néhány lelkes, magyar vitorlázó, átszelte az Atlanti óce-
ánt. Ők most a vendégeink lesznek, tegye meg ezt Ön 
is!

Mint ismeretes Böröcz Ist-
ván a Balatonfüredi Yacht 
Club ügyvezető igazgatója 
a falunapok során jutalom-
ban részesítette Hunyady 
Csabát, kiváló tanulmányi 
és sportolói eredményei mi-
att. Csabát a nyáron egy hét-
re vendégül látta a patinás 
klub (szerk.)

Nagyon jól éreztem magam 
a Balatonfüredi Yacht Club vi-
torlástáborában. A kevés szél 
ellenére megtanultuk a vitor-
lázás alapjait a kis optimist 
hajókkal. Ezzel a tudással már 
egyedül is, saját optimisttel, 
nagyobb szélben is boldogul-
nék. 

Jó volt az utolsó héten men-
ni a kevés létszám miatt, 
így mindenkinek jutott a 12 
optimistből, nem úgy, mint 
amikor tizenkilencen voltak 
egyik héten. A tábor tartotta 
sportos jellegét a reggeli futás-
sal, úszással -egy idő után csak 
úszás- szórakoztató nyári tábor 
jellegét a játékos versenyekkel, 
csocsózásokkal és fürdésekkel, 
melyek nagyon élvezetesek vol-
tak. Fantasztikus volt, ha tudok 
jövőre is megyek, ezúton sze-
retném megköszönni a polgár-
mester asszonynak, Erzsi néni-
nek, hogy engem választottak, 
és nekem adták ezt a díjat. 

Hunyady Csaba

Lovas Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt, baráta-
it, ismerőseit, családtagjait szep-
tember 21. (szerda) 18.00 órára 
a faluházba, Dr. Kozák Ágnes: 
Mesevilág a Balaton mélyén 
című könyvbemutatójára, nem-
csak gyerekeknek. Az írónővel 
történő beszélgetés közben, rész-
leteket hallhatnak az illusztris 
kötetből, melyet megvásárolhat-
nak a helyszínen. „Ez a könyv 
a szeretetről szól: a Balaton, a 
gyerekek, a család szeretetéről,a 
próbatételek során megnyilvánu-
ló önfeláldozásról, a barátság-
ról, az összetartozásról. A mese 
főhőse két gyerek: Boglárka és 

Bendegúz, akik a nyári szünidőt 
Balatonudvariban (a könyvben 
Balatonkertesen) töltik. Már a 
szárazföldön sok érdekes ese-
mény történik velük, de az igazi 
kalandok a Balaton mélyén vár-
nak rájuk. Az emberek nem is sej-
tik, hogy az iszap- és a hínárréteg 
alatt a mélyben, egy fantasztikus 
mesevilág található. A gyerekek 
csodával határos módon eljutnak 
ide, rengeteg izgalmas és veszé-
lyes kaland után, tele élmények-
kel, elismerésekkel, sikerekkel 
végül visszatérnek szerető szüle-
ikhez, nagyszüleikhez.”

Jöjjön el Ön is, és hozza el 
gyermekét!

Mesevilág a Balaton mélyén Egy lovasi fiatalember a BYC-nél


