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A testületi ülésről 
jelentjük...

A képviselő-testület 
jóváhagyta a 2015. évi 
költségvetésének elő-
irányzat módosítását. 
Ezek alapján a bevételi 
és kiadási oldal főössze-
gét is 57 millió 405 ezer 
forintban állapítja meg.  
Összességében elmond-
ható, hogy a módosí-
tott előirányzat az elemi 
költségvetésben megál-
lapított összeghez képest 
3 százalékkal növeke-
dett, valamint a bevéte-
lek 8,4 millió forinttal 
többre teljesültek, mint 
a kiadások, az első hat 
hónap vonatkozásában. 
A módosított előirány-
zathoz képest a kiadá-
sok 37,28%, a bevételek 
52,00%-ra teljesültek, 
melynek aránya kedve-
zőnek tekinthető.

Ahogy tavaly, úgy 
idén is támogatja az Al-
sóörsre járó iskolások 
tanulóbérletét az ön-
kormányzat. A Testület 
véleményezte a DRV 
Zrt. által előterjesztett, 

Lovas szennyvízelve-
zető mű 15 éves „Gör-
dülő fejlesztési tervét”, 
és javaslatait megküldi 
a Társaságnak. A nem 
közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszál-
lítására és elhelyezé-
sére irányuló közszol-
gáltatásról szóló rende-
let módosítása szintén 
megtörtént. A képvise-
lő-testület II. féléves 
munkaterve, valamint a 
Lovasi Napok beszámo-
lója ugyancsak elfoga-
dásra került.

A vegyes ügyek keretén 
belül tárgyalta a képvise-
lő testület a faluház udva-
rán, a garázs előtti térkö-
vezés, valamint a temető 
kerítésének megépítésére 
kapott két árajánlatot. Az 
önkormányzat a beér-
kezett ajánlatok alapján 
úgy döntött, hogy Dolgos 
Sándor helyi vállalkozót 
bízza meg a kivitelezési 
munkálatokkal.

Szendi Péter

Az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok fejlesztéseire ismét pá-
lyázatot nyújt be Lovas Község Önkormányz-
ata. Mint ismeretes tavaly 6.5 millió forint 
támogatást kapott a falu, melyből a faluház 
tetőszerkezetét újították fel. Ebben az év-
ben a Fő utca Alsóörs felé vezető járdájának 
elkészítése szerepel a tervek közt. 

MEGHÍVÓ
Fogathajtó és díjugrató

versenyre
Ez év szeptember 6-án rendezzük Lovason a 
hagyományos amatőr fogathajtó és díjugrató 
versenyünket, amelyre ezúton szeretnénk meghívni.
A verseny rendezője: Lovas Egyesület Lovas. A 
verseny helyszíne: Lovas község, lovas pálya

Versenyszámok:
-  9.30 óra: akadályhajtás, majd vadászhajtás. 

Kettes és egyes fogatok jelentkezését is várjuk.
-  13.30 óra: póni díjugratás: 7db, 50cm-nél 

nem nagyobb, meredek akadály, egyszer 
összevetéssel, időméréssel.  

-  14.00 óra: díjugratás kezdő: 7db 80cm-nél nem 
nagyobb, és nem szélesebb akadály, egy kettes 
ugrással, egyszeri összevetéssel, és időméréssel.

-  díjugratás haladó: 9db 100cm-nél nem magasabb, 
és nem szélesebb akadály, egy kettes ugrással, 
egyszeri összevetéssel, és időméréssel.

Nevezés a helyszínen, a versenyszám előtt legalább 
fél órával.

Nevezési feltételek:
–  díjugratásban: kobak, és versenynek 

megfelelő öltözet, a ló 4 évesnél idősebb 
legyen és rendelkezzen érvényes vérvizsgálati 
eredménnyel.

–  fogathajtásban: versenynek megfelelő öltözet, 
a ló 3 évesnél idősebb legyen és rendelkezzen 
érvényes vérvizsgálati eredménnyel.

Nevezési díj: minden versenyszámban 2000 Ft. 
A rendezvényen résztvevők saját felelősségükre 
indulnak! További információk: Kis Áron 06-
20/777-4121.
Sikeres részvételt kívánva, örömmel várunk 
rendezvényünkre!

Kis Áron 
elnök

Lovas Egyesület Lovas
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– Évek, évtizedek óta Lo-
vas a Balatonalmádi Rend-
őrkapitánysághoz tartozott. 
Július 1-jétől azonban Ba-
latonfüredhez. Miért volt 
szükség a váltásra?

– Idén úgy határozott a 
kormány, hogy a bíróságok 
illetékességi területe vál-
tozni fog, emiatt Lovas és 
Alsóörs közbiztonságát a 
Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság felügyeli. 

– Gondolom, hogy a 
lovasi lakosok szinte sem-
mit nem éreznek meg a vál-
tozásból?

– Abban bízunk, hogy 
azt a magas szintet, amit 
a Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság közbiztonság 
szempontjából elért, - a 
helyi lakosokkal, polgár-
őrséggel, önkormányzattal 
karöltve – azt mi is tudjuk 
tartani, illetve még keve-
sebb bűncselekmény törté-
nik, és még rugalmasabban 
tudunk reagálni bármilyen 
eseményre. A Balatonfü-
redi Kapitányság létszáma 
egy körzeti megbízott stá-
tusszal emelkedett. Gézárt 
Viktor személyében egy 
kutyás körzeti megbízottat 
találtunk, ő eddig Paloz-
nakon tevékenykedett. Az 
ő személye garancia, hogy 
Lovason is minden rendben 

lesz, a helyi civil szerve-
zetekkel, a polgárőrséggel, 
a lakossággal és az önkor-
mányzattal is jó kapcsola-
tot ápol majd. 

– Beszélgetésünkkor au-
gusztus idusán járunk, las-
san vége a nyárnak. Nyil-
vánvalóan még pontos sta-
tisztikai adatok nem állnak 
a rendelkezésükre, hogy a 
füredi körzetben bűnmeg-
előzés szempontjából mi-
lyen volt az idei nyár. De 
gondolom adatok nélkül is 
van rálátása erre.

– A nagy hőségnek kö-
szönhetően sokkal több 
vendég érkezett a Bala-
tonra, mint korábban. A 
bűncselekmények száma 
a nyári szezonban kissé 
emelkedtek, de szerencsé-
re erőszakos, élet elleni 
bűncselekmény nem volt a 
területünkön. Voltak „ter-
mészetesen” strandi lopá-
sok, gépkocsiból értékek 
eltulajdonítása, de mindent 
egybevetve nyugodt, békés 
nyarat tudhatunk magunk 
mögött.

– Az ősz viszont egyéb 
veszélyforrásokat jelent-
het. Gondolok itt nyaralók 
és pincék feltörésére. Mire 
hívná fel az állandó lako-
sok és nyaralótulajdonosok 
figyelmét?

– Az ősz beköszöntével 
a kint felejtett fűnyírókat, 
szerszámokat eltulajdonít-
ják, szerencsére ez a terü-
letünkön kevésbé szokott 
előfordulni. Amennyiben 
valaki nagyobb értékeket 
tart a nyaralójában, min-
denképpen fontolja meg a 
riasztó felszerelését, akár 
a távfelügyeleti rendszerbe 
való bekötését, mert ezek 
jelentősen csökkentik an-
nak kockázatát, hogy oda 
betörjenek. A rácsok, zárak 
felszerelése viszont min-
denképpen fontos. Ősszel 
és télen is járőr szolgálatot 
teljesítünk majd a települé-
sen. 

– Mennyire számíthatnak 
a lovasi lakosok gyakoribb 
sebesség ellenőrzésre, hi-
szen a településen a 30 
km/órás sebességkorlátozó 
tábla van kihelyezve.

– Sajnos a baleseti hely-
zet sokkal rosszabb, mint a 
közbiztonsági helyzet, sok-

kal többen sérültek meg, 
eddig négy halálos baleset 
volt a Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság területén. 
Az elsődleges baleseti ok 
a sebesség túllépése, ezért 
a sebesség ellenőrzést napi 
rendszerességgel végez-
zük a Kapitányság terüle-
tén. Szerencsére Lovason 
a balesetek egyáltalán nem 
jellemzőek, ha a lakosság, 
az önkormányzat részéről 
komolyabb igény merülne 
fel a traffipaxra, akkor azt 
tudjuk biztosítani. Ha vala-
ki 30 helyett 49 km/órával 
közlekedik, akkor 30 ezer 
forintos büntetésre számít-
hat. 

– A helyi polgárőrséggel 
milyen kapcsolatot sikerült 
kialakítani?

– A rendőrségnek straté-
giai partnere a polgárőrség. 
Nélkülük ezt a közbizton-
sági szintet nem tudnánk 
elérni. A polgárőrök a sza-
badidejüket feláldozva, a 
rendőrségnek segítséget 
nyújtanak. Gézárt Viktor 
körzeti megbízottnak si-
került már jó kapcsolatot 
kialakítani velük, mely ősz-
szel tovább fog erősödni. 
Köszönjük az eddigi mun-
kájukat. 

Szendi Péter

Lovason jó a közbiztonság
Július 1-jétől a Balatonfüredi Rendőrkapitány-
ság körzetébe tartozik Lovas község. Regdon 
LászLó rendőrkapitánnyal többek között a 
váltás okairól beszélgettem.  

Regdon LászLó

HiRdessen a Lovas HíRekBen!

1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 Ft

információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694
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 születésnapi köszöntés

iv. szüreti Fesztivál
október 3. (szombat)

16.00 óra:  Gyülekező a faluház udvarán, szüreti menet, 
lovasok, betyárok, népviseletbe öltözött 
felvonulók, harmónikaszóval, népdalokkal és 
borosnótákkal. 

17.00 óra:  Praznovszky Mihály LEGO kiállítása a faluház 
kistermében

17.45 óra:  Nótaeset Nádasi Elemérrel
18.30 óra:  Veszprém Városi Cigányzenekar fellépése
20.00 óra Utcabál a Jolly Joker együttessel

A műsorváltozás joga fenntartva! 
Rossz idő esetén a programok a faluház nagytermében 

kerülnek megrendezésre!
Szervező: Lovas Község Önkormányzata. 

Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466, 87-575-083

sikeres zenei 
rendezvény

Negyedik alkalommal rendeztük meg az „Unplugged 
Szombatot” a faluház udvarán. A közösségi színtér este 
fél 10-re szépen megtelt. Legelőször Dávid Roland 
zenélt, aki elsősorban külföldi előadók és együttesek 
slágereiből énekelt. A közönség nagy tapssal fogadta a 
Rolling Stones, a Beatles, a U2, a Queen, a Pink Floyd 
dalait. 

Este 11 órától Gyurácz Tamás és Buzás Dániel lépett 
a képzeletbeli színpadra. A két tehetséges zenész 
elsősorban magyar slágereket játszott. A közönség 
együtt énekelte az Omega, az Illés, az LGT, a Bikini 
számait. A hangulat és az idő is jó volt, a Sarok 
borozónak pedig köszönet a hűtött italokért. 

Szendi Péter

Kiss Jánosné július 28-án 
töltötte be a 90. életévét, akit 
az önkormányzat nevében 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony köszöntött 
a faluház nagytermében, jó 
egészséget kívánva neki. 

Együtt ünnepelt vele a 
családja, akikre természe-
tesen nagyon büszke. Van 
hét unokája és nyolc déd-
unokája. Anna néni sokáig 
Lókúton élt, majd az idő 
múltával Lovasra költö-
zött családjához. Szeren-
csére jó egészségnek ör-

vend, a mai napig elvégzi 
az otthoni teendőket, süt-
főz, és ha úgy alakul még 
fát is hord.

Az önkormányzat és a 
hivatal dolgozói nevében 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszonyon kívül 
Hull Zita alpolgármester és 
Dr. Sipos Zoltán aljegyző is 
köszöntötte az ünnepeltet. 
A családja rendkívül büszke 
rá, nagyon szeretik, őszin-
tén remélik, hogy még sok 
születésnapot ünnepelhet-
nek együtt. Sz. P.
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Hangverseny a híres ókori görög 
filozófus, Platón elmélkedésének 
jegyében telt, mely szerint:
“A zene erkölcsi törvény. Lelket 
kölcsönöz a mindenségnek, szár-
nyat az élménynek, szállni tanítja 
a képzeletet, bájt ad a szomorúnak, 
derűt és életet mindennek. Lénye-
ge a rendnek, és útja minden jóhoz, 
igazságoshoz és széphez vezet, 
amelynek csak láthatatlan, de káp-

ráztató, szenvedélyes és örökkéva-
ló alakja.”
A koncert a lovasi Szent Szűz tisz-
teletére emelt 13. századi templom-
ban  augusztus 15-én este 20:00 óra-
kor került megrendezésre. A csalá-
dias hangulatú koncerten neves bé-
csi klasszicista zeneszerzők művei 
(Mozart, Schubert, Haydn) és egy 
híres magyar zeneszerző, Weiner 
Leó zenei alkotásai is felcsendültek.

Sajnálatos módon Bábel Klára hár-
faművésznő nem tudott jelen lenni 
a hangversenyen egyéb elfoglalt-
ság miatt, ezért a nemzetközi hír-
nek örvendő Kiss Domonkos Ju-
dittal fellépett Line Ildikó az MR 
Szimfonikusok koncertmestere és 
Nagy Enikő brácsaművésznő. A 
remek előadást köszönjük a fellé-
pőknek!

Kovács Marcell Károly

Reinaldo arenas: Mielőtt leszáll az éj
Jessie Burton: A babaház úrnője
Julia Boehme: A nagy Bori könyv
nick Bruel: Rossz cica megküzd Béni bával
Lee Child: Bosszúvágy
dániel andrás:Mit keresett Jakab az ágy alatt?
John gilstrap: Árulás
John green: Papírvárosok
Hartay Csaba: Nem boci!
Harcos Bálint: Szofi tüsszent
Háy János: Hozott lélek
Paula Hawkins: A lány a vonaton
Horváth gizella: Az óriások szigete
kornis Jenő: A barna táska
Jackie Marchant: Danny Tooty kalandjai
Helena Marten:A citromkert

scott Mcewen: Elit mesterlövész
Chris Miles: Hű, de nagy vagy
Patrick Modiano: Catherine Certitude
Papp diana: Jóságszalon
Péterffy gergely: Kitömött barbár
dr. Jan Pol: Meg ne fogd a tehén farkát!
J.R. dos santos: Salamon kulcsa
donna Tartt: A titkos történet
Julie Lawson Timmer: Öt nap
Beatriz Williams: Perzselő nyár
P.g. Wodehouse: A leleményes szövetséges
Haben kraken: Hogyan kerülnek a lyukak a sajtba?
M. kiss Csaba: Czeizel Endre két életem, egy halálom
Laura Hittenbrand: Vágta
nyáry krisztián: Igazi hősök

zenés est a templomban

Új könyvek a könyvtárban


