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A testületi ülésről
jelentjük

Önkormányzati
tájékoztató

– Új üzemeltetője lett a boltnak. A Háromforrás 
Kft. vezetőjével Ferenczy Gáborné polgármester 
asszony és dr. Sipos Zoltán aljegyző tárgyaltak a 
kö-zelmúltban, aki ígéretet tett arra, hogy minő-
ségi javulás várható az áruk tekintetében, illetve 
a bolt külseje is megváltozik. Remélhetőleg így 
Lovas állandó lakosai, nyaralótulajdonosai és a 
településre látogató vendégek is kulturáltabb 
környezetben vásárolhatnak.

– Hosszas problémának tett pontot a végére az 
önkormányzat azáltal, hogy a Kövestetőn az út-
felújítások és kátyúzások megtörténtek, így az 
ott élő állandó lakosok és nyaralótulajdonosok 
komfortosabban tudnak közlekedni. Nem mel-
lesleg pedig az autók állapota is kímélve lesz ez-
által.

– Mint ismeretes a tavalyi évben pályázati támo-
gatással megszépült a faluház. Az új tetőszerke-
zettel és a homlokzati festéssel az európai nor-
máknak megfelelő polgármesteri hivatala lett 
Lovasnak. Sajnos az elmúlt hónapokban, a falu-
házon, néhány helyen a vakolat lemállott, me-
lyet a kivitelező cégnek jelzett az önkormányzat. 
A Ciklop Kft. nemrégiben garanciálisan elvégez-
te a faluházon a munkálatokat.

– Évek óta húzódó ügynek tenne pontot a végére 
az önkormányzat azáltal, hogy a temetőt kör-
bekeríti. A temetőkerítés kivitelezése tehát napi-
renden van, az önkormányzat most árajánlato-
kat kér be. Miután döntés születik, megkezdőd-
nek majd a munkálatok.

– Télen sajnálatos eset történt a településen. Mint 
ismeretes az Arany János és Petőfi Sándor ut-
cákban beszakadt az út egy része. Szerencsére a 
kivitelezés hamar megtörtént, melyre pályázati 
támogatást kapott az önkormányzat, a vis maior 
keretén belül. Szendi Péter

A képviselő-testület leg-
először elfogadta a Vesz-
prém Megyei Falugondnokok 
Egyesületének beszámolóját, 
melyből kiderül, hogy a tava-
lyi 10 ezer forintos támogatást 
milyen célra használta fel az 
egyesület. Ezután a Fő utcai 
gyalogjárda következő szaka-
szának tervezési díja került jó-
váhagyásara. Mint ismeretes, 
a falu vezetősége azon dolgo-
zik, hogy a Lovasi úti (felső) 
buszmegálló-Ady Endre utca 
között körülbelül 300 méter 
hosszan megépüljön a járda, 
valamint következő lépésben 
a Balatoni út mentén is. Az 
első szakasz tervezési díja ösz-
szesen 325 ezer forint. 

Az utóbbi hónapokban ko-
moly problémát jelent, hogy 
a temető területére a vad-
disznók kerítés hiányában 
be tudnak jutni, és súlyos 
károkat okoznak a sírokban. 
Az önkormányzat elkezdi 
a temető körüli kerítés 
kialakítását, első lépésben 
kivitelezői árajánlatok 
kerülnek bekérésre. 

Módosította a szociális ellá-
tásokról szóló önkormányzati 
rendeletet a testület: az ápo-
lási célú települési támogatás 
összege 25.600,- Ft-ra emel-
kedik. A szociális jogszabá-
lyok szerint így a jogosultak 
továbbra is a korábbiak sze-
rinti nettó 23.000,- Ft összegű 
támogatást kapják, amely a 
továbbiakban társadalombiz-
tosítási jogviszonyt eredmé-
nyez, a nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati időbe is beszámít. 
A támogatással kapcsolatos 
részletes tájékoztatást a Hiva-
tal dolgozói nyújtják az ügyfe-
leknek.

A nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz ösz-
szegyűjtéséről, elszállításáról 
és elhelyezéséről szóló ön-
kormányzati rendelet is mó-
dosításra került. Az alapdíjat 
nem befolyásolja a változás. 
A közművelődési érdekelt-
ségnövelési pályázaton egy 
rendezvénysátor beszerzésére 
ad be támogatási kérelmét az 
önkormányzat. 

Szendi Péter
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Már készülünk a nyárra!

A közlekedési veszélyek 
mellett ki kell emelni a „han-
gulatjavító” szerek fogyasztá-
sát, hiszen a nyaralni, pihenni 
érkező, gyakran unatkozó fia-
talok könnyen nyúlnak hozzá. 
Az utóbbi időben a már jól 
ismert tudatmódosító szerek 
mellett – és ide tartozik az al-
kohol is - egyre inkább az úgy-
nevezett „dizájner”, „discó”, 
„party” drogok kerültek elő-
térbe. Ennek oka részben, 
hogy olcsóbban szerezhető 
be, másrészt az internetes vá-
sárlás nehezebben nyomon 
követhető. A veszélye viszont 
óriási, mivel nem bevizsgált, 
tudományosan kikísérletezett 
gyógyszerekről van szó! A 
„régi drogokkal” kapcsolatban 
az orvosok, az egészségügy-
ben dolgozók már szereztek 

tapasztalatot arra vonatko-
zóan, hogyan hat az emberi 
szervezetre, és hogyan lehet, 
kell kezelni a magatehetetlen 
vagy önveszélyes állapotban 
kórházba kerülő embereket. 
Az „új szerek” szervezetre 
gyakorolt hatása viszont tel-
jesen ismeretlen! Arról nem 
is beszélve, hogy már százas 
nagyságrendű a szám, ahány 
féle anyag található a „piacon”. 
A fogyasztó sohasem tudhatja, 
milyen szert/szereket, milyen 
mennyiségben összekeverve 
kapott a pénzéért, abból meny-
nyit vegyen be a hatásért, és az 
hogyan fog hatni rá. Az illegá-
lis szerekre jellemző, hogy az 
ugyanabból a forrásból szár-
mazó agyag összetétele is min-
dig más, a hatóanyag tartalma, 
így a hatása is változó. 

A szülők, a felnőtt környe-
zet odafigyelése, törődése a 
gyerekekkel, fiatalokkal, a 
beszélgetés velük, a figyel-
műk felhívása a veszélyek-
re nem egyszeri dolog, arra 
rendszeresen és folyamatosan 
szükség van, ha eredményt 
akarunk elérni. Már - a „csak 
egy élet” megmentése - is 
eredmény!

Nem illegális, de nagyobb 
mennyiségben elfogyasztott 
energiaitalok ugyanúgy fel-
pörgethetik a szervezetet, 
mint a drogok, vagy az al-
kohol, és a vezetőre kifejtett, 
szokatlan hatása lehet közle-
kedési baleset oka.

A pihenésre vágyó vendé-
gek mellett az idegenforgalmi 
idényben megnő az idegenek, 
az ismeretlen gépkocsival 
közlekedők száma is. Akad 
köztük olyan, aki a nagyobb 
tömeget, forgalmat, a nyara-
lók óvatlanságát kihasználva 
bűncselekmény-elkövetési 
szándékkal érkezik. Közülük 
kerülnek ki a trükkös tolva-

jok, a besurranók, a strandi 
tolvajok, a gépkocsik feltörői, 
„elkötői”.

Mindnyájunk érdeke, hogy 
megelőzzük a bűncselekmé-
nyeket! Nagy segítség, ha a 
szokatlan dolgokra, kérdez-
gető, nézelődő emberek jelen-
létére a rendőrség értesítésé-
vel hívják fel a figyelmet. A 
Rendőrkapitányság minden 
elérhetősége és ügyfélfoga-
dási rendje a www.police.hu 
oldalon megtalálható! 

Balatonalmádi, Hadak útja 
4-6. 

E-mail cím: ugyelet.
balatonalmadirk@veszprem.
police.hu

Telefon: 88/438-711, 593-
910, 593-920

Kellemetlen eseményektől 
mentes pihenést kíván Önök-
nek a Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság állománya!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi

Rendőrkapitányság

Lassan vége a tanévnek, és egyre több gyermekkel, 
fiatallal találkozunk a közterületeken. A megnőtt sza-
badidő hasznos eltöltésére valójában sok lehetősége 
van az ifjúságnak, de ezek nagy része anyagi feltételek-
hez kötött. Az utcán, közterületeken, strandon, feszti-
válokon csellengő fiatalokra sok veszély leselkedik.

KedvezMényes strAndbérlet
Alsóörs Község Önkormányzata, ahogy az elmúlt években, úgy idén is kedvezményes strand szezonbérlet bizto-
sít a lovasi állandó lakosok számára az Alsóörsi Strandra
 
– Felnőtt szezonbérlet: 2.000,- Ft (személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával)
 
– Nyugdíjas  és diák szezonbérlet: 1.000,- Ft (nyugdíjas igazolvány vagy diákigazolvány, valamint személyi iga-

zolvány és lakcímkártya felmutatásával)
 
– 14 éves korig az Alsóörsre beiratkozott lovasi iskolások számára ingyenes a belépés (diákigazolvány, személyi 

igazolvány és lakcímkártya felmutatásával)
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A lovasi hősökre
emlékeztünk

A Himnusz eléneklése után 
Szendi Péter Kovácsy József 
Hálatelten című versét olvasta 
fel. Az önkormányzat nevében 
Ferenczy Gáborné polgármes-
ter asszony és Hull Zita alpol-
gármester asszony, míg a Ma-
gyarok Vidéke Országos 56-os 
Szervezet nevében vitéz Pintér 
Kornél elhelyezték az I. Világ-
háborús Emlékműnél az emlé-
kezés koszorúját. Ennél az Em-
lékműnél Bácsi Gábor is meg-
emlékezett a család nevében.

A II. Világháborús Emlékmű-
nél Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony és Takács Fe-
renc képviselő, míg a Magyarok 
Vidéke Országos 56-os Szerve-

zet nevében vitéz Pintér Kornél 
elhelyezték az I. Világháborús 
Emlékműnél az emlékezés ko-
szorúját. Ennél az Emlékműnél 
Simon László is megemlékezett 
a család nevében. Az ünnepség 
a Szózat eléneklésével zárult.

A magyar hősök emléknap-
jának eredete az 1917. évi VIII. 
törvényre vezethető vissza, 
amely arra kötelezett minden 
községet, hogy méltó emlé-

ket állítson elesett hőseinek.  
A jogszabály kimondta, hogy 
megfelelő módon kifejezés-
re kell juttatni és az utókor 
számára meg kell örökíte-
ni a nemzet hősi halottainak 
kegyeletteljes tiszteletét. 1925. 
május 1-jén a honvédelmi mi-
niszter hősök emlékünnepe 
elnevezéssel nemzeti ünneppé 
nyilvánította május utolsó va-
sárnapját. Nagyszabású ren-
dezvénysorozat 1944-ben volt 
utoljára, 1945-ben még meg-
emlékeztek a hősök napjáról, 
1946-tól azonban elmaradtak 
a hivatalos megemlékezések. 
Az első és a második világhá-
ború hőseiről Magyarországon 

1989. május 29-én emlékeztek 
meg ismét nyilvánosan Szek-
szárdon. Az első állami rendez-
vényt 1990-ben tartották meg. A 
magyar hősök emlékének meg-
örökítéséről és a magyar hősök 
emlékünnepéről szóló 2001. évi 
törvény ismét a magyar hősök 
emlékünnepévé nyilvánította 
minden esztendő május hónap-
jának utolsó vasárnapját.

Szendi Péter

Ismét megemlékezett Lovas Község Önkormányza-
ta, a Magyarok Vidéke Országos 56-os Szervezet és a 
lovasi hősök családtagjai az I. és II. Világháborús Em-
lékműnél.

lovAs is csAtlAKozott
A borMArAtonhoz

A május 23-án rajtoló, 11 napon át 0-24 órában zajló 
esemény, összesen 2573 kilométer hosszú futással kötöt-
te össze az ország mind a 22 borvidékének 103 telepü-
lését. Az esemény kiemelt célja volt, hogy a hazai bor-
vidékeket és a sportot összekötve létrehozza a Magyar 
Borászat Ünnepét, és hozzájáruljon ezek népszerűsíté-
séhez, az ország turisztikai vonzerejének növeléséhez. 
A Nemzeti Bor Maraton versenyzői a leghosszabb 
maratonváltó világrekordjának felállításával, egy világcsúcs-
kísérlet részesei is lettek, melyhez Lovas is csatlakozott, tele-
pülésünket Kis Áron képviselte. Köszönet Neki!

A május 23-tól június 2-ig tartó Nemzeti Bor Maraton 
mindennap egy-egy kiemelt helyszínen, az első napon Vil-
lányban, majd Szekszárdon, Nagykanizsán, Balatonfüreden, 
Sopronban, Tatán, Soltvadkerten, Egerben, Tokajban, Jászbe-
rényben, végül Szegeden várta a futás és a bor iránt érdeklő-
dőket.

Lovasra május 26-án érkezett be a menet Balatonfüredről, 
mintegy 40 futóval, akik tovább futottak Szentantalfára. Az 
olykor orkánerejű szél sem riasztotta el a futókat. 

Szendi Péter

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítem Önöket, hogy a Dunántúli Re-
gionális Vízmű Zrt. (8601 Siófok, Tanácsház u. 7. 
– DRV Zrt.) kérelmére 35700/382/2015.ált. ügy-
számon a Felsőörs-Lovas összekötő vízvezeték 
rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyének 
módosítása tárgyában közigazgatási hatósági 
eljárás indult a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság előtt.
Az alapeljárással összefüggésben előzetes vizs-
gálati eljárás került megindításra a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztályán, KTF-13746/2015, 
41848/2015.ügyszámon. 
Tájékoztatom Önöket, hogy az eljárás irataiba 
és a dokumentációba történő betekintésre az 
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi 
Kirendeltségén (8228 Lovas, Fő u. 8.) van lehe-
tőség a Kirendeltség nyitvatartási idejében. 

Tisztelettel:
dr. Sipos Zoltán

aljegyző



4 Lovasi Hírek

XVII. Lovasi Napok   
2015. július 3-4. 

  
Helyszínek:  

Lovasi Millenniumi Park és Lovasi Nagy Gyula Galéria 

Július 3. (péntek) 

9.00 óra:   Pörköltfőző verseny a Millenniumi Parkban.  
A versenybe három kategóriában lehet benevezni:  
sertés-, marha- és vegyespörkölt. Nevezés a helyszínen vagy a 
www.lovasinapok.hu weboldalon a „Versenyek” menüpont alatt.  

 

10.00 – 15.00 óráig:  Gyermekprogramok, népi játékok a „Gyermekparadicsomban”    

13.00 óra:  Lószépségverseny a Lovas Egyesület szervezésében a lovas akadálypályán    

13.45 óra:   Főzőverseny eredményhirdetése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

Július 4. (szombat) 

17.00 óra:  Veszely Jelena szobrászművész kiállítása a Nagy Gyula Galériában   

18.00 óra:  Csopak Táncegyüttes fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán   

19.00 óra:  XVII. Lovasi Napok rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója  
a Millenniumi Parkban.  

 

19.15 óra:  Acro Dance fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán    

20.00 óra:  Csepregi Éva fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán    

21.00 órától:  Utcabál a Búgócsiga együttessel   

Csepregi Éva 
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14.30 óra:  Polgármesterek fogathajtó versenye a lovas akadálypályán   

15.00-17.00 óráig:  Pónilovaglás a Millenniumi Parkban.  Jelentkezés: Nagy Zsanettnél   

15.00-19.00 óráig:  Vigyázz rám! - nagyméretű környezetvédelmi társasjáték a Balatonról, 
 a Nők a Balatonért Egyesület részvételével a Millenniumi Parkban  

 

16.00 óra:  Törökkori lovagitorna a Salföldi Kopjások közreműködésével a lovas 
akadálypályán  

 

17.00 óra:  Sirály Népdalkör fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán   

17.30 óra: Balaton-felvidéki Borvirág Kamara táncegyüttes fellépése a Millenniumi Park 
nagyszínpadán 

 

18.00 óra:  A legnagyobb Máté Péter slágerek Tóth István és Vingli György előadásában a 
Millenniumi Park nagyszínpadán  

 

18.45 óra:  Dávid Roland musicalest a Millenniumi Park nagyszínpadán    

19.45 óra:  Csopak Demizson All Star Orchestra fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán   

21.00 óra:  Wolf  Kati fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán    

21.45 óra:  Utcabál a Jolly Joker zenekarral a Millenniumi Park  
nagyszínpadán  

 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
Szervező: Lovas Község Önkormányzata 

Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466 és 87-575-083.  
E-mail: konyvtar@lovas.hu 

www.lovasinapok.hu és www.lovas.hu 
A két nap során árusok, boros gazdák és vendéglátósok várják szeretettel az érdeklődőket,  

ráadásul ökopiacot is tartunk a Millenniumi Parkban. 
Ezúton is köszönjük az összes támogatónknak, segítőinknek,  

hogy hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez, őket a honlapunkon tekinthetik meg. 

Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk ! 

Wolf  Kati 

Főbb támogatóink: 
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A két napos rendezvénysoro-
zat a Nagy Gyula Galériában 
kezdődik, ahol az érdeklő-
dők megtekinthetik Veszely 
Jelena szobrászművész alko-
tásait. A programok ezután 
a Millenniumi Parkban foly-
tatódnak. A Csopak Tánc-
együttes fellépése után lesz az 
ünnepélyes megnyitó, majd 
az akrobatikus rock and roll 
műsor után, Csepregi Éva lép 
fel a nagyszínpadon. Az este 
a Búgócsiga együttes koncert-
jével zárul.
A második nap pörköltfőző 
versennyel és gyermekprog-
ramokkal kezdődik. A szer-

vezők idén ügyeltek arra, 
hogy népi játékok legyenek 
a „Gyermekparadicsomban”. 
Kora délután a lovas akadály-
pályán rendezik meg, immá-
ron harmadik alkalommal a 
polgármesterek-alpolgármes-
terek fogathajtó versenyét, 
mely kuriózumnak számít. 
Lószépségverseny és török-
kori lovas bemutató is lesz az 
akadálypályán. 
A Millenniumi Park nagy-
színpadán legelőször az alsó-
örsi Sirály Népdalkör lép fel, 
majd a Balaton-felvidéki Bor-
virág Kamara táncegyüttes. 
Aki szereti Máté Péter dala-

it, annak jó hír, hogy azok is 
felcsendülnek Tóth István és 
Vingli György előadásában. 
Dávid Roland musical estje 
után a Csopak Demizson All 
Star Orchestra műsorát hall-

hatja a nagyérdemű, majd jön 
Wolf Kati az X-Faktor sztárja. 
A két napos rendezvénysoro-
zat a Jolly Joker zenekar utca-
báljával zárul. 

Szendi Péter

lovasi napok tizenhetedszer

Új könyvek a könyvtárban

Július 3-4-én kerül sor a Lovasi Napokra. Idén a sztár-
vendégek: Csepregi Éva és Wolf Kati és ismét megren-
dezik a polgármesterek-alpolgármesterek fogathajtó 
versenyét.

Pap Huba képviselő úr könyveket ajánlott fel a helyi 
Könyvtárnak, melyeket mi nem tudunk leltárba venni, 
így ha szeretne értékes könyvekhez jutni, kérem ke-
resse fel a Teleházat.

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

Szendi Péter

teleházvezető

Christina Baker Kline: Árvák vonata
Fredrik Backman: Az ember, akit Ovénak hívnak
Jackie Bouchard: Megmentőm Maybe
Maria Duenas: Öltések közt az idő
Fejős Éva: November lánya
David R. Gillham: Asszonyok városa
Anna Gavalda: Édes életünk
Eva Kavaian: Nem akartam vele élni
Jeff Kinney: Egy ropi naplója
Mesék csak Neked
Nógrádi Gábor: Emmike nem semmike
Jo Nesbo: A fiú
Nora Roberts: Az oromház rejtélye
Curtis Sittenfeld: Ikerország
Tina Seskis? Túl messzire mész
Tea Stilton: A jéghercegnő
Scott Spencer: Végtelen szerelem
Rosie Thomas: A kasmír kendő
Susan Wiggs: Asztal öt személyre
Mitchell Zuckoff: A rejtett völgy
Tom Watson: Pálcikakutya
Both Gabi: Palipál a csupaszív lovag
Cynthia Paterson: Az evezősverseny

Elizabeth Dale: Álomtündér a barátnőm
Karin Sturm: A bajnok Schumacher
Egyszer volt: az emberiség történetének képes 
enciklopédiája
Bűnmegelőzési receptúra
Közlekedésbiztonsági kóborló
Múltunk nyomában Veszprém megyei mesék, 
mondák
Veszprém megyei életrajzi lexikon


