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A testületi ülésről jelentjük...
Lovas község településrendezési eszkö-

zeinek két szálon futó (egyszerűsített és 
teljes eljárás) módosítása során, az Állami 
Főépítész szakmai véleményében rögzítet-
te többek között azt, hogy csak akkor tud-
ja megadni a záró véleményét, ha minden 
dokumentum hiánytalanul megküldésre 
kerül. Az önkormányzat a gyors ügyinté-
zés érdekében a felmerült hiányosságokat 
pótolta és azokat az illetékes szerveknek el-
juttatta, illetve a még szükségesnek tartott 
egyeztetéseket elvégezte, hogy a rendezési 
terv minél hamarább elfogadásra kerül-
hessen. 

A közbenső véleményezési eljárás során 
a Somogy Megyei Kormányhivatal Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami 
Főépítészi Iroda még néhány kiegészítő 
egyeztetést kért (talajvédelem, örökség-
védelem, közlekedés, vízügy). Egyben ja-
vaslatokat fogalmazott meg a helyi építési 
szabályzat tervezetével kapcsolatban. Az 
Állami Főépítész által javasolt, illetve kért 
egyeztetéseket az önkormányzat a tervező-
vel együttműködve elvégezte. A testület a 

napirend keretében áttekintette az egysze-
rűsített és a teljes eljárás szerinti módosítás 
dokumentációját, amelyet rendben lévő-
nek talált. Ezzel a képviselő-testület a te-
lepülésrendezési eszközök módosításának 
véleményezési szakaszát lezártnak tekin-
ti, és a záró véleményezési dokumentáció 
megküldésével egyidejűleg kéri az Állami 
Főépítész záró véleményének kiadását. 

A szolgáltató és a szennyvízelvezetési 
rendszert is üzemeltető Dunántúli Regio-
nális Vízmű Zrt. javaslatára jóváhagyta a 
testület a község szennyvízelvezetési rend-
szerének 2014. évi beruházási, fejlesztési 
és pótlási tervét, azzal a kitétellel, hogy a 
beszerzések során a már korábbi években 
elkülönítetten kezelt koncessziós díjat nem 
lépik túl, azaz a költségvetés terhére plusz-
költségeket nem vállalnak erre a célra. 

A lovasi fiókkönyvtárat is működtető 
veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyv-
tár elküldte a 2013. évben végzett könyv-
tári tevékenységekről és szolgáltatásokról 
szóló tájékoztatót, melyben az elmúlt évi 
tevékenységet jónak minősítette.  

Döntött a testület arról is, hogy a faluház 
rekonstrukciója (új tetőszerkezet, terasz-
burkolás, gazdasági épület vakolat javítása 
és színezése) kapcsán több árajánlatot kér 
be a következő testületi ülésre.

Mivel a vonatkozó jogszabály szerint a 
településrendezési eszközök módosításá-
hoz kötelező a települési főépítész alkalma-
zása, ezért a képviselő-testület jóváhagyta 
a távozó Kéri Katalin helyét erre a feladatra 
betöltő Mártonffy Gábor főépítésszel kö-
tendő megbízási szerződést.  A megbízott 
új főépítész egyelőre csak a településren-
dezési eszközök módosítására vonatkozó 
feladatok ellátását vállalta a településképi 
véleményezési eljárás szakmai hátterének 
biztosítását nem, ezért az önkormány-
zat településképi véleményezési eljárás-
ról szóló 5/2013.(III.29.) önkormányzati 
rendeletét hatályon kívül helyezte. Végül 
ingatlantulajdonosi javaslatra a testület 
egy külterületi út elnevezéséről is döntést 
hozott. A régi Balogh pincéhez vezető út a 
„Balogh-dűlő” utca elnevezést kapta. 

Szendi Péter

FELHÍVÁS
Személyazonosító okmány igénylése
kiskorú gyermek számára

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet szerint köteles 
állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarorszá-
gon élő magyar állampolgár (gyermek is), aki nem rendelkezik érvé-
nyes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.
A nyári családi- és tanulmányi kirándulások közeledtével célszerű a 
gyermekek számára személyazonosító igazolványt igényelni, az eset-
leges kellemetlenségek elkerülése érdekében (pl. a gyermek nem tud 
részt venni a külföldi úton).  A 14. életévét be nem töltött polgár új 
személyazonosító igazolvány iránti kérelme illetékmentes.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok:
•	 a 14 év alatti kiskorú és az eljáró törvényes képviselő (nincs szük-

ség mindkét szülő jelenlétére) személyes megjelenése,
•	 az eljáró törvényes képviselő saját személyazonosító igazolványa, 

vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánya (útle-
vél, kártyaformátumú vezető engedély).

Lakossági tájékoztatás
Lovas község közigazgatási területén a közvilágítás 
meghibásodás-üzemzavar esetén műszaki hiba-
bejelentés: a 06/80-533-533, a 06/40-330-330 és a 
06/20/30/70-4599-666-os telefonszámokon ingye-
nesen lehet tenni.
E-mail cím: e-iroda.eon-hungaria.com.

Természetesen lakossági hibabejelentés alapján az 
önkormányzat is felveszi a kapcsolatot a szolgálta-
tóval, de a gyorsabb ügyintézés érdekében a fent 
jelzett elérhetőségeken Önök is megtehetik. 

Lovas Község Önkormányzata
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Mindenki piknikje
Ez év június 22-én 16 órától 

a Lovas Jövőjéért Egyesület 
szervezésében immár negye-
dik alkalommal került meg-
rendezésre a „Mindenki Pik-
nikje” Lovason a Millenniumi 
Parkban.

Nem is lehetett volna jobb 
időt kívánni erre az alkalomra. 
Őszintén szólva negyed ötkor 
kicsit elszontyolodtam, hogy 
milyen kevesen leszünk, de az-
tán háromnegyed ötre - szinte 
varázsütésre - megtelt a park 
forrás melleti része izgatott gye-
rekekkel és szüleikkel. Többen 
mondták, hogy ehhez a rendez-
vényhez igazítják nyári szabad-
ságukat.

Vellai János játékvezető - 
nagy rutinjának köszönhető-
en - pillanatok alatt felállította 
a két csapatot; mindegyikben 
voltak kicsik, kicsit nagyobbak, 
nagyok és felnőttek is vegyesen. 
A versenyszámok a következők 
voltak: labdavezetés, kapura rú-
gás, talicskázás, szívószállal víz 
szállítás, izipisztolyos ügyességi 
lövöldözés, találós kérdés, hul-
lahopp karikázás, ping-pong 
labda vitel kanálban, sportszelet 
evés kéz nélkül, kötélhúzás. A 
kötélhúzás olyan óriási lelkese-
déssel történt, hogy....elszakadt 
a kötél! De nem kell aggódni, 

a jövő évi piknikre már besze-
reztem egy vastagabb kötelet. A 

palacsintaevő verseny elmaradt, 
viszont Kránitzné Erikának kö-

szönhetően, aki rengeteg pala-
csintát sütött, jutott mindenki-
nek verseny nélkül is.

Az idő gyorsan repült, a ver-
senyzők jól elfáradtak. 

Mindeközben Horváth Fe-
renc és Hull David tüzet raktak 
és Horváthné Zita valamint 
Hudanikné Erzsike, Hajdu-
Briant Ági és Fehér Barna se-
gítségével megsütötték az egye-
sület által felajánlott 10 kg kol-
bászt, melynek nagy sikere volt 
felnőttek és gyerekek körében 
egyaránt. Előkerültek a finom 
borok, a sörök, a házi limonádék 
és egy igen kellemes beszélgetős, 
nevetgélős, gyerekzsivajjal teli 
késő délutánt és estét tölthet-
tünk el egymás társaságában.

Köszönöm a versenyzőknek 
a bátorságot, a szervezőknek a 
sok segítséget és Vellai Jánosnak 
a rendezvény lebonyolítását. 
Külön köszönet Sárdi Máténak, 
aki azért sietett haza Budapest-
ről, hogy segíteni tudjon ne-
künk a ki- és bepakolásnál.

A rendezvény képet itt te-
kinthetik meg:  
http://www.lovas-je.info/2014-
piknik/2014-piknik-001.html  

Hull Zita
Lovas Jövőjéért Egyesület

Ismert előadók (Edda, LGT, Ákos, Led Zeppelin, Beatles, 
Deep Purple, Rolling Stones, Pink Floyd, U2, Queen, Cream, 
Doors,  Tom Waits, Johnny Cash, Bob Dylan, Guns & Roses, 
Sting, Cseh Tamás, Carl Perkins, Muddy Waters) leghíresebb 
dalait adják elő, és az elmaradhatatlan régi magyar klasszikus 
rock slágerek is megszólalnak.  
Két akusztikus koncertre kerül sor augusztus 2-án (szombat), 
este 9 órától, egyfajta „Mini Utcazene Fesztivál” lesz a faluház 

udvarán. Igazi örömzenére lehet számítani. A tehetséges 
zenészek (Dávid Roland és Pető Ádám) bebizonyítják, hogy 
az igényes zenének a mai napig értéke van.
A koncertek rossz idő esetén sajnálatos módon elmaradnak, 
de remélhetőleg az égiek kegyesek lesznek hozzánk! 
Mindenkit szeretettel várunk!

Szendi Péter

III. Unplugged Szombat Lovason
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Falunapi lovasprogramok

Új könyvek a könyvtárban

A Lovas Egyesület az idei 
falunap alkalmával is meg-
rendezte a már évek óta 
népszerű lószépségversenyt, 
amelyen most is szebbnél-
szebb, különböző fajtájú lo-
vakat vezettek fel a büszke 
tulajdonosok. 

A lovakat küllem és mozgás 
alapján bírálta el a szakértő 
zsűri három tagja: Rásky Pé-
ter lótenyésztő, a Lovas Élet 
című szaklap főszerkesztője, 
Abonyi Gábor hagyományőr-
ző huszárezredes, és Csepin 
Péter a Bakonyi Poroszkálók 
Egyesületének vezetője, aki 

már hét, több ezer kilométeres 
lovastúrát teljesített Európa 
minden irányában. 

Az első helyet végül egy 
quarter horse kanca, Velvet 
szerezte meg, felvezetője 
Sárközi Mária, második he-
lyen egy magyar félvér kanca 
Orhidea végzett, tulajdonosa 
Papp Dorottya, a harmadik 
helyen holtverseny alakult 
ki Seiler Sarah Cindy nevű 
quarter horse kancája és Pajor 
József Csinos névre hallgató 
kisbéri félvér kancája között. 
Természetesen idén is volt 
lehetősége szavazni a közön-

ségnek is, ők Öveges Adrienn 
Haike nevű fríz heréltjét látták 
a legszebbnek.

A szépségverseny után a 
polgármesterek és alpolgár-
mesterek fogathajtó versenyén 
drukkolhatott a közönség. Ezt 
a rendhagyó eseményt a tava-
lyihoz hasonlóan most is nagy 
érdeklődés kísérte, a bátor 
versenyzők mindannyian 
nagy kedvvel hajtottak, de 
legpontosabban Czeglédy 
Ákosnak, Paloznak polgár-
mesterének sikerült leküzdeni 
az akadályokat. Egy kicsivel 
rosszabb időeredménnyel, 

Ferenczy Gábor Alsóörs al-
polgármestere szerezte meg 
a második helyet. Elismerés 
illeti Hull Zitát, Lovas alpol-
gármesterét, hogy egyetlen 
hölgyként vállalta a megmé-
rettetést, és a harmadik he-
lyen végzett. Marton Béla, 
Balatonfűzfő polgármestere 
gyakorlás nélkül is bátran rajt-
hoz állt, végül a negyedik he-
lyet szerezte meg. Reméljük, 
hogy jövőre több környékbeli 
település, akár saját fogattal is 
részt vesz majd ezen a vidám 
versengésen.

Kis Áron

Hangverseny a Szűz Mária Szent Neve Római Katolikus templomban 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait templomunkban tartandó hangversenyünkre,

augusztus 16-án (szombat) 20.00 órakor.
Fellépők: 

KISS DOMONKOS JUDIT (csellóművész); FELLETÁR MELINDA (hárfaművész).
A belépés díjtalan! Segítőszándékú adományaikat örömmel elfogadjuk és a befolyt összeget templomunk felújítására és szépítésére 

fordítjuk.  Mindenkit szeretettel várunk! Az időpont változtatás jogát fent tartjuk!

A könyvtári normatívából megérkeztek az idei első kötetek – 
összesen negyvennégy - a lovasi bibliotékába. Reményeim sze-
rint valamennyi korosztály megtalálja a maga kedvelt könyvét. 
Amennyiben szeretne könyvet rendelni, kérem keresse fel sze-
mélyesen a Teleházat.

Agyafúrt kölykök: Találmányok és felfedezések
Agyafúrt kölykök: Dinoszauruszok
Agyafúrt kölykök: Titokzatos tengervilág
Agyafúrt kölykök: Állati rekordok
Agyafúrt kölykök: Az emberi test
Agyafúrt kölykök: Lovak és pónik
Agyafúrt kölykök: Lovagok és várak
James Bannon: A beépített huligán
Jordan Belfort: A Wall street farkasa
Elisabeth Brami: Babazseb
Melanie Benjamin: Az aviátor felesége
Buda László: Mit üzen a tested?
Paulo Coelho: Szerelem
Eric Chaline: Ötven állat, amely megváltoztatta a történelmet
Agatha Christie: Az elefántok mindenre emlékeznek
Agatha Christie: Grand tour
Dr. Csernus Imre: A kiút
Csontos Róbert-Majoros Péter: Tetszik nem tetszik MAJKA
Volker Dierschke: Milyen madár ez?
Frei Tamás: 2015
Gillian Flynn: Holtodiglan
John Grisham: Prókátorok
Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio
Khales Hosseini: És a hegyek visszhangozzák
Paul Johnson: Hősök

Jodi Ellen Malpas: Ez a férfi
Karen Mack-Jeniffer Kaufman: Freud szeretője
Litkey Farkas: Amerre a szél fúj
Magyar Bálint: Magyar polip
Müller Péter: Férfiélet, női sors
Natonal Geograpraphic: Világrengető beszédek
Nyári Krisztián: Így szerettek ők 2
Monty Roberts: Lovask és emberek
Oravecz Nóra: 99 léleksimogató gondolat
Popovics Tamás: Csavargó élet
Eva Stachniak: A téli palota
Dick Swaab: Az agyunk mi vagyunk
M. Szolár Judit: István
Szalai Vivien: A leghíresebb magyar madame
Szalay Tamás Lajos: A kampányguru
J.R.R. Tolkien: A hobbit
Zuschlag János: Pártházból a börtönbe
Veiszer Alinda: Bridge generáció
Tom Watson: Pálcikakutya

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA

Hétfő: Szünnap
Kedd: 16.00-19.00 óráig

Szerda: 16.00-19.00 óráig
Csütörtök: 16.00-19.00 óráig

Péntek: 16.00-19.00 óráig
Szombat: 9.00-12.00 óráig

Vasárnap: Szünnap

Elérhetőségek: Szendi Péter  87-575-083, konyvtar@lovas.hu.
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Tizenhatodik alkalommal ren-
dezték meg a Lovasi Napokat. A 
két nap során valamennyi koro-
sztály megtalálta a maga kedvelt 
programját. A községben tovább 
őrzik a hagyományokat.

 
Az idei falunapok a Nagy Gyula 

Galériában kezdődtek a Veszprémi 
Művész Céh kiállításával. Három 
fiatal művész, Meixner Etel-
ka porcelántervező, iparművész, 
a Herendi Porcelánmanufaktúra 

formatervezője, Tomay Katalin a 
Balatonalmádi Almádi Art 
művésztelep vezetője és Tánczos 
György festőművész mutatkoztak 
be alkotásaikkal. A tárlatot Veszeli 
Lajos festőművész nyitotta meg, 
aki méltatta munkásságukat.

A programok a Millenniumi 
Parkban folytatódtak. Legelőször 
a Csopak Táncegyüttes lépett 
fel, majd Ferenczy Gáborné polé-
gármester asszony köszöntötte a 
falu lakosságát. Egyben kiemelte, 

hogy a helyi civilszervezetek 
nagyon sokat segítettek abban, 
hogy ebben az évben is színvonalas 
falunapok legyenek a településen. 
Köszönetet mondott a település 
lakóinak és az önkormányzat 
tagjainak, mert nélkülük a több 
millió forintos fejlesztések nem 
valósulhattak volna meg. Az 
ünnepélyes megnyitó beszédet 
Dr. Kontrát Károly államtitkár, 
országgyűlési képviselő  mondta. 
Dicsérte a helyi önkormányzat 
munkáját, hiszen Lovas az elmúlt 
években nagyon sokat fejlődött, 
örömmel nyugtázta, hogy az idei 
Lovasi Napokon hagyományőrző 
rendezvények is szerepeltek.

A programok az Acro Dance 
együttes fellépésével folytatódtak, 
őket a Megasztár egykori második 
helyezettje Fekete Dávid és zenez-
kara követte, majd este a Búgóc-
siga együttes utcabáljára ropták a 
táncot nagyon sokan.

A második nap főzőversenny-
el kezdődött. A versenyen kilenc 
csapat indult, három kategóriában 
hirdettek „győztest”. Aranyt-
minősítést kapott: a “Tradícioná-
lis marha gyomra” csapat (akik a 
végső győzelmet is megszerezték), 
a “Nem az ikszedik pörkölt” csapat 
és a “Rozéfröccs 2.” csapata. Ezüsts-
minősítésben részesült: Fed-Com, 
Lovasi Pörkölt Szövetkezet, Mókus 
Őrs, Rideg Marci Bandája és a 
Vadak. Bronzminősítést kapott: 
a Hupikék pörikék csapata. Do-
monkos Miklós a Gasztronómiai 
Egyesület elnöke, egyben a zsűri 
vezetője felhívta a figyelmet arra, 
hogy jövőre mire figyeljenek oda 
a csapatok. A zsűri tagjai voltak 
még: Varga Ibolya újságíró és 
Gyukli Gyula gasztronómus.

Közben gyerekprogramok és 
Frici bohóc várta a kicsiket és a 
nagyokat egyaránt. “Jó ebédhez 
szól a nóta” címmel a Veszprém 
Városi Cigányzenekar muzsikált, 
majd a lovas akadálypályán  előbb 
lószépségversenyre került sor, az-
tán a polgármesterek-alpolgárm-
esterek fogathajtó versenyére. Idén 
Czeglédy Ákos Paloznak polgárm-
estere vitte el a pálmát, megelőzve 
Ferenczy Gábor Alsóörs alpol-
gármesterét és Hull Zita Lovas 
alpolgármesterét. Marton Béla 
Balatonfűzfő polgármestere most 
először vett részt a nem minden-
napos rendezvényen, ő a negye-
dik helyet szerezte meg. A Pápai 
Lovasiskola közreműködésével 
középkori lovagitornát tekin-
thettek meg az érdeklődők. A 
Nők a Balatonért Egyesület rész-

vételével környezeti tanácsadásra 
és Balatoni játszóházra került sor, 
most is elhozták a nagyméretű 
társasjátékukat. Nagy Zsanettnak 
köszönhetően pedig a legkiseb-
bek pónin lovagolhattak, köszönet 
érte!

A késő délutáni órákban 
legelőször a Csopak Demizson 
All Stars Orchestra lépett fel a 
nagyszínpadon, őket követte 
Stefancsik Annamária és Zaya-
zon Csaba a Pannon Várszínház 
színészei, akik operett slágereket 
adtak elő. Dávid Roland örökzöld 
dallamokat szólaltatott meg, majd 
jött az est sztárvendége az X-Fak-
torban megismert Vastag Tamás, 
aki többször is megénekeltette a 
közönséget. A falunapok a Frisson 
zenekar utcabáljával zárultak.

 
Szendi Péter 

Lovasi vigadalom

A képviselő-testület tagjai 
köszönetüket szeretnék kife-
jezni mindenkinek, aki a Lovasi 
Napok rendezvényt bármilyen 
módon (anyagi támogatás-
sal, felajánlással, önkéntes 
munkával) támogatta. Ők – 
többek között – Alsóörs Község 
Önkormányzata, Baloghné Tor -
ma Veronika, Gerbelné Mag-
di néni, Hajdu-Briant Ágnes, 
Horváth Ferenc, Hudanikné 
Erzsike, Jávori Tibor, Kránitzné 
Erika, László Dénes, Madarász 
Lajos, Madarász Margit, Nagy 
Sándor, Őry Sándor, Péjóné 
Erzsi néni, Sárdiné Ági néni, 
Simon Istvánné Ildikó, Skicc 
Reklámstúdió Kft., Spirk Lász-
ló, Surányiné Kati, Szőnyi Liza, 
Tóth Kálmán, Vellai János, Véber 
János és Edit, Vemévszer, Vince 
Kiadó, az Önkormányzat dolgo -
zói, a Polgárőrség tagjai voltak.


