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A testületi ülésről jelentjük...
Jóváhagyta a képviselő-tes-

tület a 2016. évi költségveté-
sének előirányzat módosítását. 
Az Önkormányzat ez évi költ-
ségvetésének bevételi főösz-
szegét 74.583.947 forintban, 
kiadási főösszegét 74.583.947 
forintban állapítja meg. A költ-
ségvetési hiány összege tehát 0 
forint. 

A módosítás okai a követ-
kezőkből tevődnek össze: Ön-
kormányzati kiegészítő mű-
ködési támogatás a 2016. évre 
járó bérkompenzáció központi 
költségvetésből folyósított ösz-
szege 107.182 forinttal, mely 
összeg növeli az önkormányzat 
működési célú támogatásainak 
bevételi előirányzatát és növeli 
a törvény szerinti illetmények 
valamint szociális hozzájárulá-
si adó kiadási előirányzatokat. 

A Munkaügyi központtól a 
megkötött hatósági szerződé-
sek alapján kapott a közfog-
lalkoztatottak bértámogatás 
3.279.197 forint, mely összeg 
növeli az elkülönített állami 
pénzalaptól kapott működési 
célú támogatásértékű bevételi 
előirányzatot, valamint növeli 

a törvény szerinti illetmények 
és a kapcsolódó szociális hoz-
zájárulási adó kiadási előirány-
zatát.

2015. év végén a közpon-
ti költségvetés Lovas Község 
Önkormányzat részére 897.000 
forint összeget folyósított ál-
lamháztartáson belüli megelő-
legezésként, melyet a 2016. évi 
költségvetés terhére von vissza 
az önkormányzattól. Az összeg 
növeli az államháztartáson be-
üli megelőlegezések finanszí-
rozási bevétel előirányzatot, 
mellyel szemben visszafizetési 
kötelezettségként nő a finan-
szírozási kiadások között a 

757.752 forint. Az összeg az 
önkormányzat mérlegében is 
kimutatásra került az évet kö-
vető kötelezettségek között.

A szociális tűzifa támogatás 
igényléséről és felhasználásá-
ról szóló rendeletről is tárgyalt 
az önkormányzat. A falu veze-
tősége, ahogy tavaly is 4 köb-
méter tűzifa igénylésére nyúj-
totta be a pályázatot. Ennél 
többre sajnos nem volt lehető-
ség. Támogatási kérelmet nov-
ember 1. napjáig lehet benyúj-
tani az önkormányzat részére, 
melyet a képviselő-testület bí-
rál el november 15-ig. A támo-
gatás mértéke háztartásonként 

1 m3 tűzifa. A támogatás meg-
állapítása esetén a tűzifát az 
Önkormányzat a Falugondnoki 
Szolgálat közreműködésével, 
gépjárművel a kérelmező lakó-
helyére szállítja. 

Jóváhagyta az Önkormány-
zat a DRV Zrt. által előterjesz-
tett 2017-2031. évi gördülő fej-
lesztési terv elfogadását. Egy-
ben felhívják a DRV figyelmét 
arra, hogy az átemelő szigete-
lését oldják meg. Szakember 
véleménye szerint, ugyanis a 
savanyúvíz szennyezettségé-
nek egyik fő oka ez. 

Lakossági kérelem érkezett 
a Benke utca aszfaltozását il-
letően. Az Önkormányzat a 
műszaki ellenőrzés finanszíro-
zását biztosítja, egyben felhív-
ta a kérelmező figyelmét, hogy 
alakítsanak Társulást és lakos-
sági hozzájárulással megold-
ható az út aszfaltozása. Döntött 
a képviselő-testület három új 
irodai szék, valamint egy tele-
fon és fax készülék beszerzé-
séről. Utóbbi teljes mértékben 
elhasználódott, a továbbiakban 
már nem lehet szervizelni. 

Szendi Péter

Lovas Község Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt és kedves Családját 

az ARADI VÉRTANÚK

tiszteletére rendezett

CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE

2016. október 6-án 18.00 órakor.
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Arany János és Petőfi Sándor utca sarka.
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Egyre többször történik 
olyan eset, amikor rejtett szá-
mon felhívnak embereket, 
hogy ő bizony nyert nem is 
akármilyen pénzösszeget, és 
pont az ő telefonszámát sor-
solták ki egy nyereményjáté-
kon. 

Az elkövetők legtöbbször 
mobil szolgáltató képviselő-
jeként hívják fel áldozataikat, 
akiket egy állítólagos nyere-
ményről értesítenek, de arra 
is van példa, hogy magukat 
önkormányzati dolgozónak, 
vagy pénzintézet, nyugdíjfo-
lyósító munkatársának kiad-
va különböző történetekkel 
tévesztik meg a gyanútlan ál-
lampolgárt.

Viszont a nyereményhez 
jutás feltételeként szabják, 

hogy a telefonon keresztül 
kapott utasításokat pontosan 
követve, egy ATM-nél, tele-
fonfeltöltést kell végrehajtani 
egy meghatározott számra. 
A kért feltöltések összege tág 
határok között mozoghat, ál-
talában 5.000 Ft és 200.000 Ft 
közötti összeg.

Szinte minden esetben 
próbálják megnyugtatni a 
,,leendő”, sértetteket, hogy a 
megadott telefonszámra fel-
töltött összeg, a nyereménnyel 
együtt, néhány perc múlva 
megjelenik a bankszámláju-
kon. 

A felcsillanó nyeremény 
nagysága sajnos nagyok sok 
esetben az először kételkedő 
állampolgár bizalmát meg-
nyeri, és a kért tranzakciókat 

végrehajtják, aztán pedig ki-
derül, se telefonszám, se nye-
remény, se semmi. 

A fenti történetek megis-
métlődésének elkerülése ér-
dekében kérjük:

	Akármilyen szépen hang-
zó nyereménnyel kapcsola-
tos telefonhívást kap, ahol 
feltételeként egy bizonyos 
összeg átutalását, vagy te-
lefonfeltöltést kérnek, sza-
kítsa meg a telefonos kap-
csolatot!

	Mindig pontosan jegyezze 
fel a hívó telefonszámát, 
ha bemutatkozik, a nevét is 
rögzítse!

	Soha ne kövesse a hívó uta-
sításait! Nincs olyan nye-
reményjáték, ahol pénzt 

kellene ahhoz előre utalni, 
hogy egy már megnyert 
nyereményhez hozzá jut-
hasson, valamint egyetlen 
telefontársaság sem utal 
át telefonos megkeresés 
alapján nyeremény címén 
pénzösszeget!

	Mindig legyen gyanús, ha 
Önnek kell ahhoz pénzt 
átutalni, hogy „nyeremé-
nyét,, megkaphassa!

Ha esetleg mégis meg-
történt a baj, és ,,bedőlt,, 
azonnal tegyen rendőrségi 
feljelentést, és ne nyugodjon 
bele, hogy tévedésbe ejtet-
ték!

Szekeres Kornél c.r.őrgy
megelőzési kiemelt főelőadó

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság

Ön nyert, vagy mégse?!
- avagy óvatosan a  ,,beígért telefonos,, nyereményekkel

Határvadász-képzés
Az Országos Rendőr-főka-

pitányság pályázatot hirdet a 
Készenléti Rendőrség Határ-
vadász Bevetési Osztályainak 
állományába Járőrtárs beosz-
tás betöltésére.

A pályázatra cselekvőké-
pes, 18. életévüket betöltött, 
a felvételi követelményeknek 
megfelelő magyar állampol-
gárok jelentkezését várjuk.

 A felvételt nyert pályá-
zók 6 hónapos időtartamú 
moduláris képzésben vesznek 
részt, amelyet követően – si-
keres vizsga esetén – őr-járőr-
társ rész-szakképesítést (OKJ 
51 861 03) szereznek. A részt-
vevők a képzés első két hó-

napjában munkaviszonyban 
állnak, majd a második hónap 
végén – sikeres modulzáró 
vizsga letétele esetén – a Ké-

szenléti Rendőrség hivatásos 
állományába 12 hónap próba-
idő kikötésével kerülnek kine-
vezésre.

A beosztásban ellátandó fel-
adatok:

Az őr-, járőrtárs rész-szak-
képesítéssel rendelkező hiva-
tásos állományú járőrtársak a 
Határvadász Bevetési Osztá-
lyok feladatainak ellátásában 
vesznek részt.

A pályázati felhívás teljes 
anyaga, illetve a szükséges 
dokumentumok letölthető 
csatolmányként érhetőek el.

Bővebb információ: www. 
po l i ce .hu /ha tarvadasz -
kepzes, valamint a Balaton-
füredi Rendőrkapitánysá-
gon kapható. Cím: Balaton-
füred, Fürdő utca 15. Tele-
fonszám: 87/482-288. 
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„Azon dolgozunk, hogy ügyfeleid Rád találjanak,
és megszeressenek a digitális térben!”

 http://www.marbledigital.eu

MARBLE digitális ügynökség
Cégünket az egymás iránti bizalomra és a minőségi 
munkába vetett közös hitünkre alapozva alapítottuk 
meg 2011-ben budapesti székhellyel egy közgazdász, 
egy kommunikációs szakember és egy programozó 
összefogásával.
Teljes körű digitális szolgáltatásokat kínálunk mind-
azoknak, akik szeretnének hatékonyan, szép és letisz-
tult megoldásokkal megjelenni a digitális térben. Eh-
hez kapcsolódóan partnerek vagyunk minden szük-
séges feladat elvégzésében, legyen szó márkaépítés-
ről, arculat kialakításáról, kommunikáció-tervezésről, 
digitális produkcióról, weboldal fejlesztésről, annak 
technikai ügyintézéséről, a tartalom feltöltéséről, akár 
annak megírásáról, vagy az elkészült weboldal üze-
meltetéséről.

http://marbledigital.eu/hu/rolunk

MARBLE önkormányzati program
Cégünk 2016-ban egy – elsősorban a hazai tele-
püléseket támogató – turisztikai mobil alkalma-
zás fejlesztésébe kezdett. Annak érdekében, hogy 
a magyarországi települések a weben is letisztult, 
szép és átlátható módon jelenjenek meg, ezzel is 
vonzóbbá téve magukat a látogatók számára, egy 
saját kezdeményezés keretében, rendkívül ked-
vező, áron időt és energiát nem kímélve igyek-
szünk megújítani a hazai települések honlapjait. 

Megújult LOVAS Község honlapja!
Az új fejlesztés keretében egy felhasználóbarát, a 
legfontosabb tartalmi elemeket felvonultató, átfogó, 
mégis átlátható és könnyen kezelhető, megjelenésé-
ben hivatalos, ám letisztult, mobilbarát weboldalt ala-
kítottunk ki.
Az oldalra látogatók egyből tájékozódhatnak a telepü-
léssel kapcsolatos legfrissebb hírekről, eseményekről, 
de a hivatalos ügyek intézéséhez szükséges informá-
ciókat is gyorsan elérhetik, legyen szó dokumentu-
mok letöltéséről, vagy általános információk elérésé-
ről.
Azok számára, akik még nem jártak településünkön, 
megmutatjuk értékeinket, bemutatjuk településünket, 
nem csupán a helyi érdekességeken, történelmi té-
nyeken, programokon és látványosságokon keresztül, 
de a helyi szállásadókkal és szolgáltatókkal is megis-
merkedhetnek az új holnapon. 
Minden hasznos információ egy helyen, mégis átlát-
hatóan - mobil eszközökön is.

Ahol érdemes kikötni,
és megpihenni egy kis időre

Mostanában jó néhány kikötő épült és került ünnepé-
lyes átadásra a Balaton-partján. Alsóörsön például ket-
tő is. Ezekből elsősorban a vitorlás szerelmesei profi-
táltak. De mivel a magyar lovas nemzet, ezért CSOMAI 
LÓRÁNT gondolt egyet, és egy olyan kikötőt álmodott 
meg, amelyet lóháton és lovaskocsival is meg lehet kö-
zelíteni. És az ember egyszer csak révbe ér… A Lovas 
Kikötő július 31. óta fogadja vendégeit.

Lovas csodaszép falu, melyet 
szőlők és erdők veszik körül, 
illetve menő pincészetek. Rom-
kocsmára emlékeztető enteriőr 
fogad, mikor belépek a Lovas 
Kikötőbe, amely szerencsére 
már nem a „hagyományos” 
kocsma jellegét ölti, hanem 
bisztró, kávézó és nem utolsó-
sorban közösségi hely.  
Csomai Lóránt 25 éve kezdte 
el szorgalmasan gyűjtögetni a 
régiségeket, másnak használ-
hatatlannak, elavultnak hitt tár-
gyakat, bútorokat. Ezek a nem 
mindennapi ereklyék díszítik 
most az üzlet falait. A varrógép-
asztaloktól kezdve, a plafonra 

erősített csónakvázon át, kényelmes fotelek és vintage bútorok vár-
ják a vendégeket. A kertben pedig akár szalmabálán is lehet ülni. A 
kerthelység fedett része betonos, a többi murvás és füves, dísztár-
gyak és növények tarkítják az egész hangulatát.
Csomai Lóránt Veszprémben született, az elmúlt években Budapes-
ten élt és dolgozott. Édesapja révén vált részben lovasivá, akinek 
több mint harminc évig volt Lovas a második otthona. Így nem ish-
meretlenül vette ki a meglehetősen rossz állapotban lévő egykori 
kocsmát. 
A nagyváros zaja után, mint mondja, Lovas a nyugalom szigete. 
Csaknem fél évig tartott az épület renoválása. A helyiek és a kör-
nyékbeliek mindig kérdezték, hogy mikor várható a nyitás? Mind-
ez július utolsó napján megtörtént. Lóránt úgy érzi, hogy a lovasi 
emberek és a szomszédos települések lakói „befogadták” a Lovas 
Kikötőt. 
Bár a termékpaletta még nem végleges, de minőségi és környékbeli 
innivalókat már most is lehet fogyasztani. Hausbrandt kávék, házi 
szörpök és limonádék, csapolt és üveges sörök, Panyolai pálinkák, 
Söptei, Skrabski és Piffáth borok kaphatók. 
Ott jártamkor én is megkóstoltam egy finom, hűs, bodza házi ször-
pöt. Ami még pozitívum volt, az maga a kiszolgálás. Látszik, hogy 
a Lovas Kikötőben dolgozó emberek a vendégért vannak. Mindig 
van mosoly az arcukon, igyekeznek a vendégek kéréseit kedvesen 
teljesíteni. A Lovas Kikötő kávézó és bár, amire a csend, a nyuga-
lom jellemző. Ha reggelente kiülünk a kerthelységbe egy finom 
gőzölgő kávéval, máris jobban indul a napunk. Lóránt ezt a fajta 
mediterráni hangulatot kívánta megteremteni. Az estéket viszont 
előadókkal, kisebb koncertekkel kívánják pezsgővé tenni.
A tervek szerint jövő évtől igazi bisztrós ételek lesznek, szóval 
szendvicsek, bagettek, paninik, saláták, szezonális étkek, de tervez-
nek reggeliztetést is minőségi pékáruval. A távlati tervekben terme-
lői és bolhapiac létesítése is szerepel. 
Várhatóan október közepéig lesznek nyitva mindennap, azután 
csak hétvégente vagy rendezvények alkalmával. De addig is várnak 
minden érdeklődőt, biciklivel, lóval, autóval, gyalogosan, mert oly-
kor érdemes kikötni, révbe érni. Szendi Péter

Csomai Lóránt
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Prépostok ünnepélyes beiktatására került sor augusztus 
21-én, Felsőörsön. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. 
Márfi Gyula érsek volt, aki a zsúfolásig megtelt templom-
ban iktatta be a kinevezett prépostokat. Dr. Adriányi Gá-
bor professor emeritus Szent Mária Magdolnáról nevezett 
felsőörsi prépost lett. Vitéz Ajtós József László esperes, 
plébános Boldogságos Szűz Máriáról nevezett rátóti pré-
post lett. A szentmise szónoka Adriányi professzor volt, 
aki egy éve kapta a címet és most került sor az ünnepélyes 
beiktatására.

Forrás: Veszprémi Érsekség

Prépost lett
vitéz Ajtós József László

LITKEY FARKAS VITORLÁZÓ
ELŐADÁSA LOVASON

A Könyvtári Napok keretén belül, a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer szervezésében, Lovas Község 
Önkormányzata tisztelettel meghív-
ja, a tizenkétszeres Kékszalag győz-
tes, sokszoros magyar bajnok, Soling 
hajóosztályban világbajnok, kivá-
ló sportember, könyvbemutatóval 
együtt tartott előadására.

Helyszín: Lovas faluház nagyterme.
Idõpont: Október 5. (szerda) 18.00 óra.

A belépés díjtalan.

A rendezvény támogatói:
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- Nincs az a kolbász, ami egy-
szer el ne fogyna. Így vagyunk a 
nyári szünettel is. Egyszer csak 
azt vesszük észre, hogy halkan 
beköszönt az ősz, itt a szept-
ember és vele megérkezik az 
új tanév.  Új ritmusra kapcsol 
szinte valamennyi település, így 
Alsóörs is. Reggelente az utcá-
kon megjelennek a gyerekek és 
az őket kísérő szülők. Ki óvodá-
ba siet, ki iskolába. Az utca, az 
iskola is felébred nyári álmából, 
újra gyerekek töltik meg élettel. 
A tanévkezdés megváltoztaja a 
családok életét, más ritmusba 
helyezi. Különösen ott, ahol elő-
ször megy a gyermek iskolába. 
A tanévkezdés az ő számukra a 
legizgalmasabb. Nagy szeretet-
tel köszöntöm azt a 13 kiselsőst, 
akik most kezdik meg tanul-
mányaikat az Enrődi Sándor 
Református Általános Iskola 
és Kézilabda-Utánpótlás Köz-
pontban Alsóörsön. Megköszö-
nöm az otthoni és az óvodai 
gondoskodást. Most indultok el 
egy új világ megismerésében, 
a számok és betűk világában. 
Az elsősök most találkoznak 
először az intézményesített 
oktatással, ami hosszú évekig 
befolyásolja életüket. Ha bele-

gondolunk, hogy egy elsősnek 
mennyi nehézséggel kell meg-
birkóznia, nem is könnyű. Új 
társak, idegen szabályok, isme-
retlen tanítók és a nehéz isko-
latáska is. Az első időszakban 
dől el a tanuláshoz való hozzá-
állásuk. Ezért fontos a jó iskola 
és a jó tanító néni választása. 
Köszönjük a kedves szülőknek, 
hogy minket választottak.

Az igazgató úr ezután kü-
lön az elsősökhöz szólt, majd 
a szülőkhöz és a munkatársa-
ihoz. Elmondta, hogy az idei 
tanévben 182 tanítási nap alatt 
kell a követelményeket telje-
síteni. A tanulóknak 8 órától 
16 óráig kell az intézményben 
tartózkodniuk. Ez az az időke-
ret, ami alatt a tanulók értelmi 
fejlődését elő kell segíteniük, 
de ennyi idő áll rendelkezésre 
a tanulók érzelmi fejlesztésére 
is. - A mai kutatások szerint a 
tanulók érzelmi fejlesztése leg-
alább annyira fontos, mint az 
értelmi nevelés. A mai gyere-
kek mások, talán mi felnőttek is 
mások vagyunk, mint a szüleink 
voltak – folytatta beszédjét Mé-
száros Károly. Ezután kitért az 
oktatási rendszerükre. A magas 
követelmények miatt állandó 

versenyhelyzetben dolgoznak 
a tanárok. Az alsóörsi iskolá-
ban próbálnak stresszmentesen 
nevelni, oktatni. Ezt úgy tud-
ják elérni, ha a szülő és nevelő 
folyamatosan odafigyelnek a 
gyermek nevelésére.

Észlelték, hogy újabb és újabb 
igények merülnek fel a délutáni 
elfoglaltságokkal kapcsolatban, 
így újra megszervezték az alsó-
sok számára a Bozsik focit. Re-
agáltak arra az igényre is, hogy 
a kicsiknek délután szervezet-
ten folytatódjék a német nyelv 
oktatása. Időben vették észre, 
hogy tanulóik túlterheltek, ezért 
a törvényi lehetőségeket figye-
lembe véve módosították a test-
nevelési órák alakulását. Min-
den osztály tanulói hetente 4 
közös testnevelés órán vesznek 
részt. Azok a tanulók, akik az is-
kola által kínált vagy az iskolán 
kívül szervezett sportfoglalko-
zásokon, sportegyesületben heti 
rendszerességgel vesznek részt, 
ezzel teljesítik az 5. testneve-
lés órát. Az iskola által nyújtott 
lehetőségek: foci, kézilabda, 
acro dance és gyógytestnevelés. 
Akik nem vesznek részt ilyen 
sporttevékenységben, azoknak 
kötelező megjelenni heti egy 
alkalommal az úgynevezett tö-
megsport foglalkozáson. Ők így 
teljesítik az 5. testnevelés órát.

-Megoldottuk a nagyobb 
létszámú osztályok csoport-
bontását angol nyelv, matema-
tika, informatika és technika 
tantárgyakból. Örömmel köz-
löm, hogy az iskola tanulóinak 
összlétszáma a tavalyi tanévhez 
képest 16 fővel gyarapodott. Az 
irigység egy nagyon rossz tu-
lajdonság. Mégis, ha az ember 
valamit irigyelhet a másiktól az 
nem a pénze, vagyona, hanem 
az ideje. Kívánom, legyen időnk 
a feladatok megvalósításához 
ebben a tanévben is. A nyáron 
elkészültek azok a fejlesztések, 
kötelező felújítások, amelyek a 
tanévkezdéshez szükségesek. Az 
első osztályosok frissen meszelt 
tantermet kapnak, új bútorzat-

tal. Teljessé válik az interaktív 
táblarendszerünk a 2. osztály 
új táblájával. A kollégiumban 
megjavítottuk az elhasznált, 
rongálódott bútorokat. Hogy 
kevesebb rongálódás legyen az 
év során, a kollégiumba már 
jeleztük, hogy a biztonság ked-
véért a kollégistáktól „kauci-
ót” kérünk, amit csak szükség 
esetén kívánunk felhasználni 
– ismertette a fejlesztéseket az 
igazgató úr

A nyári szünetben a tanulóik 
egy része elutazott Balatonal-
mádiba a nyári napközis tábor-
ba, Keszthelyre a katolikus hit-
tantáborba, Balatonfenyvesre 
a református hittantáborba. De 
részt vettek a nyári kézilabdatá-
borban, a Dán Kupán és a Cell 
Kupán is. De azok is nagy utat 
tettek meg, akik nyáron a kollé-
gium és iskola épületében, Al-
sóörsön töltötték a nyarat.

-Ötödik éve, hogy a reformá-
tus iskolák útját járjuk. A kezde-
ti nehézségek és bonyodalmak 
után talán végre sínen leszünk. 
Nagy útra léptünk, és szeret-
nénk elérni, hogy tanulóink ál-
tal épüljön a maholnap 500 éves 
reformátusság. Ettől a tanévtől 
egyházi és egyéb ünnepeken 
családi vasárnapokat tervezünk 
havonta más-más osztály szá-
mára, melyre szeretettel várjuk 
a kedves szülőket is. A refor-
mátus hittanosoknak elkészült a 
speciális ellenőrzőjük, Istentisz-
teleti naplójuk, amelyen számon 
tudják tartani az Istentiszteleti  
részvételüket – hangsúlyozta 
Mészáros Károly

A tankönyvek a kiadóktól 
hosszú utat tettek meg, mire el-
értek az iskolákba. Kevés olyan 
iskola van, ahol évek óta min-
den tanulóhoz ingyen utaznak a 
könyvek. Az igazgató úr köszö-
netet mondott ezért az alsóörsi 
önkormányzatnak. Végül a Jó 
Isten áldását kérte és sikerekben 
gazdag tanévet kívánt. 

Szendi Péter

Tanévnyitó 2016
Augusztus 31-én a református templomban tar-
totta tanévnyitó ünnepségét az Endrődi Sán-
dor Református Általános Iskola és Kézilabda-
Utánpótlásközpont. Igét hirdetett Nagytiszteletű 
dr. KÁLMÁN CSABA tiszteletes úr. A résztvevőket 
MÉSZÁROS KÁROLY igazgató úr köszöntötte és 
egyben megtartotta tanévnyitó beszédét.
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Paloznaki Falunapok Szüreti Mulatságok
vendégünk Mikepércs

2016. szeptember 23-25.
Szeptember 23. péntek:
Szt. József Ház kiállítóterem:
17.00 Mikepércsi alkotók gyűjteményes kiállítása. A kiállítást megnyitja: Keszler Ibolya – gyöngyfűző, 

ékszerkészítő
Tájház udvar:
18.00 Falunapok ünnepélyes megnyitója, díjátadások 
 Közreműködnek: Főnix Néptáncegyüttes, Törköly Zenekar, Erdős-Tóth Fruzsina
19.00 Pörkölt Party a PaCi szervezésében
19.30 Mikepércsi Táncház

20.00  Boka és a Klikk Zenekar rock&roll koncertje

Szeptember 24. szombat:
Játszótér és környéke:
1000-1400 Bohóc légvár, Népi Játékok Játszóháza, arcfestés, NABE „Balaton játszóház”,
 kézműves foglalkozás (gyöngyfűzés). 
Tájház udvar:
9.00  Gulyásfőző verseny
10.00  Csopaki Mandulavirág Óvoda néptánc bemutatója
10.15-  Mikepércsi vendégek műsora: Bazsarózsa Népdalkör, Uccu Neki Citerakör, Főnix 
12.30-ig Néptáncegyüttes, Törköly Zenekar Fantasy Tánc-Show Művészeti Egyesület  
13.00  Gulyásfőzőverseny és Tortaparádé eredményhirdetése

Sárkányos kút:

14.30  Borkóstolás, mustkóstolás

Fő tér:

10.00 Élménymotorozás a paloznaki motoros fiúkkal (jelentkezés: 10 éves kortól)

14.45 Főnix Néptáncegyüttes bemutatója

15.00  Szüreti felvonulás indulása a Fő térről 

15.30 Pohly Boglárka és Jenei Gábor operettműsora

16.45   Szüreti felvonulás érkezése a Fő térre

17.00  MH Légierő Zenekar műsora

18.00 The Crazy Rogues Együttes koncertje

19.00  Utcabál a Bulizenekarral. A  szünetekben: LED tánc (Fantasy Tánc-Show), tombola

Szeptember 25. vasárnap:
11.30  Búcsúi Szentmise a r. k. templomban
15.00 Babaköszöntő és faültetés
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16.00 óra :   A felsőrsi Búzavirág Dalkör műsora  

16.15 óra:   Szüreti felvonulás: Gyülekező a faluház udvarán, szüreti menet, lovasok, 
betyárok, népviseletbe öltözött felvonulók, harmonikaszóval, népdalokkal és 
borosnótákkal. A menet közben „kitérőt” tesz a Lovas Kikötőbe  
 

Közreműködnek: Lovas Egyesület, Nagy Zsanett, Nádasi Elemér, Búzavirág 
Dalkör (Felsőörs), Sirály Népdalkör (Alsóörs) 

17.00 óra:   Kiállítás a Nagy Gyula Galériában „Koccint-Csunk Csak” címmel.  
Szürettel kapcsolatos, szőlőhöz kötődő tárgyak. Prazsák Józsefné szervezésében. 
A tárlat megtekinthető október 15-ig.  

17.45 óra:   Csopak Néptáncegyüttes műsora  

18.15 óra:   Az alsóörsi Sirály Népdalkör műsora  

18.45 óra:  Nótaest Nádasi Elemérrel  

19.30 óra:              Utcabál a Sasi Duóval 

Büfé: Sarok Borozó, jó idő esetén meleg vacsora 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Szervező: Lovas Község Önkormányzata.  
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466,  

87-575-083 
 

Aki szeretne népviseletbe öltözni, kérjük vegye fel 
a kapcsolatot Szendi Péterrel a 30-530-3466-os 

telefonszámon! 



 

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE  

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST  
TŰZÖTT KI. 

 

A népszavazásra feltett kérdés: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió  
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok  

Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről  

2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. 
 

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,  
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én  

16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen 
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

 
 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,  
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához. 

 
Nemzeti Választási Iroda 


