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Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Választópolgárok
kedves lovasi lakosok!

Magam és képviselőtársaim nevében 
is szeretném megköszönni azt a bizal-
mat, amit két cikluson keresztül kap-
tunk Ö� nöktől. Beszámolnék a két ciklus 
munkájáról.
Első ciklus: 2010-től 2014-ig: Volford-
Hull Zita, Csajka György, Pap Huba, Ta-
kács Ferenc képviselőkkel az általunk 
meghirdetett programot készí�tettük 
elő, stabilizáltuk a költségvetést, vala-
mint ésszerű, takarékos gazdálkodást 
végeztünk. Közösen elkészí�ttettük a 
fejlesztéshez szükséges terveket, pá-
lyázatokat nyújtottunk be, amiket meg 
is nyertünk. Elkezdődtek a beruhá-
zások: az új buszmegállók épí�tése, a 
faluház felújí�tása, a közösségi szí�ntér 
(kemence) létrehozása, valamint a jár-
da megépí�tése a Fő úton és az úttest új 
aszfalttal történő leburkolása.  Á� llandó 
lakosainknak, akik külterületen élnek, 
napelemes lámpákat szereltettünk fel. 
Mindig ügyeltünk arra, hogy lehető-
ségeinkhez mérten támogatni tudjuk 
a civil szervezeteket, egyházakat. Fa-
lunapokat, szüreti mulatságot, Lovasi 
Estéket rendeztünk nagy látogatott-
sággal. Ödafigyeltünk a szépkorúak és 
a fiatalság segí�tésére (idősek köszön-
tése, karácsonyi csomag, iskolakezdési 
támogatás). Kiemelt fontosságú volt 
számunkra a település békéjének meg-
őrzése, egymás elfogadása. Á képviselő 
testület bizottságokat hozott létre és 
minden képviselőnek megvolt a fel-
adata, szakterülete. Á bizottságokba 
bevontunk külsős szakembereket is, 
akik szakmai tudásukkal segí�tették a 
munkát. 
Hamar eltelt a négy év, és még mindig 
tele voltunk tervekkel. 2014-ben ön-
kormányzati válsztás következett, ahol 
- a választók jóvoltából - a régi csapat 
folytathatta a munkát: Volford-Hull 

Zita, Csajka György, Pap Huba és Takács 
Ferenc. Á felépí�tett koncepció mentén 
kezdtünk el dolgozni. Semmi megva-
lósí�thatatlan í�géretet nem tettünk, hi-
szen a mottó a számonkérhetőség volt. 
Áz első két évben több millió forintért 
megrendeltük a fejlesztésekhez szüksé-
ges terveket és engedélyeztettük őket. 
Elkezdődött a kivitelezés időszaka. Á 
lakosság régi vágyát, a közmeghallgatá-
sokról készült jegyzőkönyvekben olvas-
ható kéréseket tartottuk szem előtt; í�gy 
a Fő utcai járda teljes szakaszának meg-
épí�tését és a Balatoni úti járda egy sza-
kaszát, valamint a temető bekerí�tését. 
Pályázaton 7 millió forintot nyertünk a 
belterületi utak mart aszfalttal történő 
burkolásához.  Közben a ciklus felénél, 
2016. október 1-jén elhalálozott Takács 
Ferenc képviselőtársunk, akinek em-
berségét, hozzáértését a mai napig hi-
ányoljuk. Helyét Spirk László képviselő 
foglalta el. Figyeltük a pályázatokat és a 
2018. évi hatalmas vihar után Vis mai-
or pályázatot nyújtottunk be a Kishegyi 
út rendbetételére, amit 8.281.000 fo-
rint összeggel meg is nyertünk. Tudni 
kell erről a pályázatról, hogy csak az 
eredeti állapotot lehet visszaállí�tani, 
amit nagyon szigorúan ellenőriznek 
is, semmi új megoldást nem fogadnak 
el, a műszaki leí�rásnak megfelelően 
kell eljárni. 2015-ben egy konzorciumi 
pályázat keretében 6.207.774 forintot 
nyertünk a Bartók Béla út szennyví�z el-
vezetésének megoldására. Á kivitelezés 
Lovas viszonylatában 2020-ban kerül 
megvalósí�tásra. Minden évben pályáz-
tunk szociális tüzifára, az idén is í�gy 
tettünk és nyertünk 518. 160 forintot. 
Á Belügyminisztérium által orvosi ren-
delők felújí�tására kií�rt pályázaton 11. 
800.000 forint támogatást nyertünk, a 
kivitelezést 2020-ban kell elvégeznünk. 
Áz idei évben a falugondnoki szolgálat-
ra kiegészí�tő támogatást kapott telepü-
lésünk 1.150.000 forint értékben. Gép-

beszerzésre is pályáztunk és 777.240 
forintot nyertünk, amiből a traktorhoz 
toló- és vonólapot vásároltunk, hogy 
ezzel is könnyí�tsük a falu parkjainak, 
zöldterületeinek gondozását. Mivel 
a település nem rendelkezik edzésre 
alkalmas helyiséggel, ezért megpá-
lyáztunk egy „Á” tí�pusú, kültéri sport 
parkra történt kií�rást. Most jött meg a 
döntés, hogy nyertünk. Á Faluház alatti 
területen egy 40 m2-es gumi-műanyag 
aljazaton öt kültéri kondigép kerül te-
lepí�tésre a közeljövőben. Elbí�rálás alatt 
vannak további pályázataink. Á teme-
tőben létesí�tendő urnafalra adtunk be 
egyet 2.793 812 forint összeggel, vala-
mint az érdekeltségnövelő pályázaton 
270.000 forintra, melyből kábeleket 
szeretnénk vásárolni a rendezvények 
lebonyolí�tásához. 
Sajnos a lakosságot érintő két ügy-
ben – önhibánkon kí�vül – nem sikerült 
eredményt elérni. Dr. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő úr segí�tett a 
savanyúkút forrásvizének vizsgálatát 
elvégeztetni. Á� ltala kaptuk annak a 
Budapesten működő Ví�zkutató Ví�zké-
miai cégnek az elérhetőségét, akik az 
országban végzik a vizek minőségének 
vizsgálatát. Tanácsukra, közel másfél 
millió forint költséggel, szakszerűen 
elvégeztettük a kút körül lévő pangó 
ví�z levezetését, a vizet kiszivattyúzták. 
Többször (150.000 forintért) ví�zvizs-
gálatokat rendelt meg az önkormány-
zat, sajnos egyre rosszabb értékeket 
mértek. Áz utolsó vizsgálatot tavaly 
decemberben végezték. Áz újságban 
mellékelem a vizsgálat eredményét  
(8-9. oldal), ahol kimutatták, hogy ma-
gas arzén érték mellett bakteriálisan is 
fertőzőtt a ví�z, ivásra alkalmatlan. Á ku-
tatók elmondták, hogy sajnos a környe-
ző savanyúforrások is nagy veszélyben 
vannak, a csopakit be is kellett zárni, 
meg kellett szüntetni. Árra a kérdésre, 
hogy mi történne, ha új kútfoglalást 
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csinálnánk - ami több millió forintba 
kerülne - azt a választ kaptuk, hogy 
előfordulhat, hogy az arzén ott is jelen 
lesz. Á másik kardinális kérdés a bolt! 
Többször próbálkoztunk a tulajdonos-
sal tárgyalni a bolt ügyében. Közölte, 
hogy a bolt saját tulajdona és kiadta 
egy kereskedelmi cégnek, aki tovább 
adta ezt bolt üzemeltetésére. Á bérlőt 
viszont hatalmas veszteség érte és visz-
szaadta a bolt üzemeltetését. Á keres-
kedelmi céggel tárgyaltunk és közölték 
velünk, hogy ők bérlik a magántulaj-
donban lévő épületet és semmi közünk 
ahhoz, hogy mire használják. Vakvá-
gányra futottunk.  Á helyzet javí�tása vé-
gett a képviselő-testület arról döntött, 
hogy próbaként heti két alkalommal a 

falugondnok vigye el vásárolni a lakos-
ságot. Erre azonban nem mutatkozott 
igény. Nagyon sajnálatos, hogy nincs 
boltja a településnek. Még nem adtam 
fel, rendszeresen tartom a kapcsolatot 
és keresem a megoldást. 
Itt szeretném tisztelettel megköszönni 
Dr. Kontrát Károly országgyűlési kép-
viselőnknek azt a támogatást, amit a 
település fejlesztéséhez nyújtott. Soha 
ennyi nyertes pályázatunk nem volt, 
képviselő úr soha nem feledkezett meg 
a segí�tségnyújtásról.  
Továbbá és nem utolsó sorban, köszö-
nöm a képviselők kilenc évi önzetlen 
munkáját, ami tényleg csapatmunka 
volt. Egészséges vitákkal, veszekedés 
mentesen, lelkiismeretesen végezték 

munkájukat. Volford-Hull Zitának, aki 
nem kí�vánja folytatni közéleti tevé-
kenységét, hálával és nagy köszönet-
tel tartozom. Álpolgármester asszony 
mindig félretette saját dolgait, ha a falu 
érdekében kellett tevékenykednie. Na-
gyon aktí�van kivette részét a fejleszté-
sekből. Megbí�zható, jószándékú ember, 
akinek ésszerű, a település javát szolgá-
ló döntései hiányozni fognak.
Bí�zom benne, hogy polgáraink az idei 
önkormányzati választáson olyan kép-
viselőket juttatnak a testületbe, akik 
szaktudásukkal, jószándékukkal a falu 
érdekeit és békéjét tartják majd szem 
előtt. 

Ferenczy Gáborné
polgármester

Lovas Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja

Önt és kedves Családját

AZ ARADI VÉRTANÚK 
TISZTELETÉRE RENDEZETT

 CSENDES MEGEMLÉKEZÉSRE

Időpont:
2019. október 6. (vasárnap) 18:00 óra

Helyszín: 
Árany János és Petőfi Sándor utca sarka

„Arany Virág”
Lovason hosszú évek óta 
hagyománya van a máju-
si virágosí�tásnak. Á� prilis 
végén - május elején a fa-
lugondnok irányí�tásával a 
közmunkások előkészí�tik az 
ágyásokat a szí�nes egynyári 
virágok érkezésére. Giez Csa-
ba vállalkozó minden évben 
fekete földdel támogatja a 
faluszépí�tést, a község nyug-
dí�jas klubjának tagjai pedig 
tevékenyen részt vesznek az 
ültetésben. Lovas rendszere -
sen benevez a „Virágos Mag-
yarországért” versenyre, és az évek során elért fejlődésért, 
a megújuló energiaforrások használatáért, bőví�téséért 
(napelemes lámpák),  a szépen gondozott zöldterületekért 
idén „Árany Virág” dí�jjal jutalmazták a település munkáját. 
Áz ünnepélyes dí�játadóra Tatbányán került sor, a kitüntetést 
Sárdi Máté falugondnok vette át.

2011 óta Volford-Hull Zita vállalta a virágrendelés feladatát, 
megszervezte a virágültetés napját, segí�tséget kért a nyu-
gdí�jasoktól, akik az első szóra jöttek is és szorgos kezekkel 
ültették a szép kis virágokat. Zita ott volt a virágágyak beá-
járásától a virágrendelésen át az ültetésig, a vállalt feladatot 
mindig lelkiismeretesen végezte, köszönjük munkáját. 
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Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége
8228 Lovas, Fő utca 8.

Tel./Fax: (87) 447-694 e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

Közlemény
a választási eljárásról szóló

2013. évi XXXVI. tv. 75. § (1) b) pontja alapján

LOVAS településen
a 2019. október 13. napjára kitűzött

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásán  

a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett 
jelöltekről

Polgármester jelölt:
Ferenczy Gáborné független jelölt

Egyéni listás képviselő-jelöltek
a sorsolás sorrendjében:

1. Csomai Lóránt független jelölt
2. Pintér Kornél független jelölt 
3. Kovács Marcell Károly független jelölt
4. Pap Huba független jelölt
5. Spirk László független jelölt
6. Csajka György János független jelölt
7. Márffyné Eredics Eszter független jelölt
8. Tóth János független jelölt
9. Fazekas Gábor Zoltán független jelölt
10. Simon Róbert független jelölt
11. Sárdi Máté független jelölt

Báró Béla 
jegyző, HVI vezető megbízásából:

dr. Hajba Csabáné
aljegyző

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége
8228 Lovas, Fő utca 8.

Tel./Fax: (87) 447-694 e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

Közlemény
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 

75. § (1) b) pontja alapján
  

LOVAS településen működő 
választási információs szolgálatról

 
Alsóörsi Helyi Választási Iroda

Lovasi Kirendeltsége
8228 Lovas, Fő u. 8.

Telefon/fax: 06-87/447-694
Elérhetőség: onkormanyzat@lovas.hu

 
A Helyi Választási Iroda vezetője:

Báró Béla
jegyző

A Helyi Választási Iroda vezető-helyettese:
dr. Hajba Csabáné

aljegyző
A Helyi Választási Iroda

vezető informatikai helyettese:
Tretykó István 

A választási iroda tagjai:
Rácz-Mészáros Ildikó jegyzőkönyvvezető

Kapfinger Júlia tartalék jegyzőkönyvvezető
Báró Béla 

jegyző, HVI vezető megbízásából:
dr. Hajba Csabáné

aljegyző

Zebrán, járdán biciklivel?
Néhány szó a szabályos kerékpáros közlekedésről

Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság jó tanácsai a 
biztonságos közlekedés ér-
dekében. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a kerékpá-
rosok nem minden esetben 
ismerik, illetve tartják be a 
rájuk vonatkozó szabályokat. 

Á főbb szabálytalanságok 
közé tartozik, hogy sok bicikliző 
kerékpárútként használja a gya-
logjárdát, amellyel veszélyezte-
tik a gyalogosokat és saját testi 
épségüket. Jellemző továbbá az 
is, hogy a kijelölt gyalogos-átke-
lőhelyen történő áthaladáskor 
nem szállnak le a járműről, és a 
gyalogosok között szlalomozva, 
őket veszélyeztetve kerékpároz-
nak át a zebrán. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a gépjárművezetők 

gyalogosokra, nem pedig tem-
pósan haladó kerékpárosokra 
számí�tanak a zebrákhoz közelí�t-
ve. Á gyalogos-átkelőhelyen való 
biciklizés könnyen balesethez 
vezethet, mert az í�gy áthaladó 
kerékpáros esélyt sem ad arra, 
hogy az őt észlelő járművezető 
meg tudjon állni.

Á közlekedési balesetek meg-
előzése érdekében fontos, hogy 
a kerékpárosok is betartsák a 
közlekedési szabályokat, ezért 
a Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság az alábbiakra hí�vja 
fel a biciklizők figyelmét: Kerék-
párral alapvetően az úttesten 
kell közlekedni. Ámennyiben az 
úttest mellett van kerékpárút 
vagy gyalogos- és kerékpárút, 
akkor azon kell a biciklivel ha-

ladni. Kivételes esetben van le-
hetőség arra, hogy a kerékpáros 
a járdán közlekedjen. Ilyen az, 
ha az úttest a kerékpározásra 
alkalmatlan, azaz az út minősé-
ge nem teszi lehetővé a biciklivel 
való közlekedést. Áz úttesten 
folyó forgalom nagysága és ösz-
szetétele nem befolyásolja az al-
kalmasságot, ezért bármennyire 
is nagynak tűnik a forgalom, az 
úttesten kell kerékpározni. To-
vábbá táblával jelzett főútvona-
lon 12 éven aluli gyermek nem 
kerékpározhat, neki a járdán kell 
közlekednie. Á kerékpáros maxi-
mális sebessége járdán 10 km/h. 
Á fenti eseteken kí�vül nincs lehe-
tőség a kerékpárral a járdán való 
közlekedésre!

Kerékpárral az útpadkán, az 

úttesten és a járdán csak egy 
sorban szabad haladni. Kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyen - a KRESZ 
utasí�tásának megfelelően - a ke-
rékpárról le kell szállni, és azt 
tolva szabad csak az úttesten 
áthaladni! Á zebrán csak a gya-
logosoknak van elsőbbsége, a 
kerékpárosoknak nincs! Áz utat 
keresztező kerékpárúton lehet 
a kerékpárt hajtva közlekedni, 
ezeken a helyeken a közút keze-
lője megfelelő táblázással szabá-
lyozza az elsőbbséget.

Balesetmentes közlekedést kí�-
ván a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság!

Szabó Zoltán
megelőzési előadó

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság
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Jó napot kívánok! Dicsértessék az 
Úr Jézus Krisztus! Áldás Békesség!

Nagy tisztelettel köszöntöm tanév-
nyitó ünnepségünk minden kedves 
résztvevőjét. Köszöntöm iskolánk ta-
nulóit, iskolánk dolgozóit. Köszöntöm 
a szülőket, vendégeinket, rokonokat, 
mindazokat, akik ma velünk jelen van-
nak tanévnyitó ünnepségünkön.

Külön köszöntöm és örülök, hogy ve-
lünk ünnepel: Hebling Zsolt polgármes-
ter úr, Ferenczy Gáborné polgármester 
asszony, Ferenczy Gábor alpolgármes-
ter úr, Báró Béla jegyző úr, Nagytisz-
teletű dr. Kálmán Csaba tiszteletes úr, 
Főtisztelendő Berkes Péter plébános 
úr, Csiszárné Huszár Judit óvodavezető, 
köszöntöm a jelenlévő presbitereket, 
képviselőket.

Ma közel 1.200.000 általános és kö-
zépiskolás kezdi meg a 2019-2020-as 
tanévet Magyarországon. 100.000 azok 
száma, akik először lépik át az iskola 
kapuit, ebből 12-en Álsóörsön.

Áhogy az í�rás mondja, mindennek 
megvan a maga ideje. Á kövek összera-
kásának és a kövek széthordásának is. 
Á mai nappal elkezdjük a köveket falak-
ká, majd egy élhető házzá összerakni. Á 
mai nap még az ünnepről szól, a tanév-
kezdés ünnepléséről, de holnaptól már 
a munka kezdődik. Á diákok munkája a 
tanulás, a pedagógusoké a taní�tás. Re-
mélem, a hétköznapokban mindnyájan 
megtaláljuk azokat a köveket, melyek 
a napokat egyedivé, különlegessé és 
eredményessé teszik. Á feladat tehát 

adott, össze kell raknunk közösen - 
gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak, 
gyülekezetnek, önkormányzatnak - azt 
a 2019-2020-as épí�tményt, amire majd 
tanév végén büszkék lehetünk. E� n eh-
hez kí�vánok erőt, kitartást, bizalmat és 
önbizalmat.

Tisztelt Egybegyűltek!
Itt ül az első sorokban 12 kisgyerek. 

Ö� k lesznek azok, akik a legapróbb kö-
veket cipelik majd a mi közös épí�tmé-
nyünkbe. De ezek az apró kövek szá-
mukra ugyanolyan nehezek lesznek, 
mint idősebb társaik számára a na-
gyobb kövek.

Kedves első osztályosok!
Először hozzátok szólok, köszöntelek 

benneteket. Kí�váncsi arcotokra, csillo-
gó szemetekre tekintve látom, hogy fel-
hőtlen várakozással tekintetek iskolás 
éveitek elé. Tudom, hogy nagyon vártá-
tok a mai napot, hogy végre iskolások 
lehessetek! Áz iskolahí�vogató prog-
ramok során már megismerkedtetek 
az intézménnyel és a taní�tónénikkel. 
Nyár elején elköszöntetek az óvodától, 
az óvónéniktől és ma első alkalommal 
ültök itt közöttünk. Sok élmény, új ba-
rátok várnak rátok, ugyanakkor elkez-
dődik egy mindennapi kötelesség is: a 
tanulás. De biztos vagyok abban, hogy 
Móni néni – és természetesen mindany-
nyiunk – segí�tségével, valamint szülei-
tek támogatásával kinyí�lik számotokra 
egy új és izgalmas világ. Szeretném, ha 
ez a felfedezés, ez a csoda egy életen át 

kí�sérne benneteket. Nézzetek előre, bí�z-
zatok magatokban, hiszen most már az 
Endrődi Sándor Református Á� ltalános 
Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont 
diákjai vagytok.

Kedves 8. osztályosok!

Ma 18-an kezditek meg az alapiskolá-
ban az utolsó tanévet. Ti már nem apró 
kavicsokat cipeltek, hanem jókora kö-
veket. Ti lettetek iskolánk legnagyobb 
diákjai. Nagyon érdekes, mozgalmas, 
izgalmas tanév vár rátok, ki kell válasz-
tanotok azt az iskolát, ahol tovább sze-
retnétek tanulni, fel kell készülnötök a 
felvételire, eredményesen kell zárnotok 
az utolsó általános iskolai évet. Kí�vá-
nom, legyenek sikereitek. Számí�thattok 
szüleitek, pedagógusaitok támogatásá-
ra.

Kedves Szülők!
Á tanév feladatainak, közös céljainak 

eléréséhez ezúton is szeretném kérni 
az elmúlt években egyre erősödő és 
reményeim szerint még tovább fejlődő 
szülői közösség segí�tségét, támogatá-
sát. Szükségünk lesz Ö� nökre, hogy isko-
lánk tovább fejlődhessen, gyermekeik, 
gyermekeink egyre jobban érezzék itt 
magukat és egyre több segí�tséget kap-
janak további életük megalapozásához. 
Kérem Ö� nöket, hogy támogassák az 
osztályok terveit, segí�tsék a programok 
megvalósulását.

Kedves Kollégáim!
Kérlek benneteket, hogy az új tan-

Tanévnyitó 2019
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évben is dolgozzunk együtt közös cél-
lal, közös akarattal! Törekedjünk arra, 
hogy az év folyamán minél több tanu-
lónk érjen el sikereket tanulmányaiban. 
Bár az iskola alapvetően a tanulásról 
szól, fontos, hogy élményeket is adjon. 
Áz osztálykirándulások, iskolai verse-
nyek, vetélkedők, táborok, szí�nházláto-
gatások mind-mind új élménnyel gaz-
dagí�tanak és nem utolsó sorban fontos 
épí�tőkövek lehetnek egy valódi közös-
ség kialakí�tásában. Kí�vánok a tanévre 
szakmai sikereket!

Tisztelt Ünneplők!
Á mi iskolánk alapvető céljai a ne-

velésben nem változtak. Á szellemi és 
tárgyi értékek, emlékek megbecsülése, 
tisztelete, hagyományaink és múltunk 
megismerése. Egymás tisztelete. Nyi-
tottság a világ és mások gondolatai 
iránt. Tanulóink ne csak nézői, hanem 
részesei legyenek a társadalmi, közös-
ségi eseményeknek, hazánk, községünk 
kiemelkedő ünnepeinek, programjai-
nak. Ismerjék jelenünk mozgató erő-
it. Tájékozódjanak térben és időben. 
Tanulóinkat jellemezze a tolerancia. 
E� rezzék át a kötelességek és a jogok 
arányát. Ebben a tanévben két fontos 
jognak kell közösen érvényt szerez-

nünk iskolánkban. Áz egyik: Á tanuló-
nak joga van a zavartalan tanuláshoz! 
Á másik: Á tanárnak joga van a zavar-
talan taní�táshoz! Tartsuk tiszteletben 
mindenki jogát!

Tisztelt Egybegyűltek!
Ö� seink mindannyiszor, mikor nagy 

munkába fogtak, röviden csak ennyit 
mondtak: „No, Isten nevében.” Goethe, 
a hí�res német költő, í�ró és polihisztor 
a következőket í�rta: „Tetteidnek tudjál 
örülni, más tetteit tudd megbecsülni. 
Főként ne gyűlölj egy embert se, s a töb-

bit hagyd az U� ristenre.” U� gy gondolom, 
ha őseink, valamint az egyházi és világi 
gondolkodók bölcsességét iránytűként 
tartjuk szem előtt, nem tévedhetünk el 
nagyon a jó iránytól. E� s akkor azokból 
az emlí�tett kövekből is nagyon szépet 
fogunk épí�teni, úgy, mint elődeink az 
alsóörsi vöröskőből.

E gondolatokkal a tanévet megnyi-
tom!

Mészáros Károly
 iskolaigazgató

Kikötői nyár

A Lovas Kikötő 2019 nyarán is 
tartalmas és élményekben gazdag 
főszezoni időszakot tudhat maga 
mögött, amivel nemcsak a saját, 
de a település nevét is öregbíti.
Népszerű reggeliző kávézó, ahol egy-
ben könnyű ebédet és vacsorát is 
kí�nálunk, ugyanakkor nem érjük be 
ennyivel. Á kulturális programok ré-

vén kiemelkedik a balatoni vendég-
látóhelyek sorából. Hogy néhányat 
emlí�tsek: Maczky László fotóművész 
kiállí�tása, Fenyvesi Öttó és barátai-
nak irodalmi estje, nemzetközi zenei 
előadók. Kitelepüléssel voltunk je-
len a Lovasi Nagy Gyula Galériában 
megrendezett Garten Kortárs Képző-
művészeti programon. Rendszerte-
lenül megújuló külső és belső térrel, 
frissülő kí�nálattal mindig meglepjük 
a részleteket értékelőket és a min-
dennapok felfedezőit. Áz általános 
munkaerőpiaci válság közepette sze-
rencsések vagyunk, összetartó és 
lelkes csapatunk főleg környékbeli 
fiatalokból áll.
Nálunk a nyárral nincs vége a prog-
ramoknak és újdonságoknak, ősszel 
rövidí�tett nyitva tartással, lelkesen 
várjuk a Vendégeket. 

Csomai Lóránt 
Lovas Kikötő



6 Lovasi Hírek

Kortárs művészeti bázis Lovason

A Nagy Gyula Galériában és a hozzá 
tartozó kerthelyiségben rendezte 
meg két vállalkozó szellemű művé-
szetszervező, Bánki Ákos képzőmű-
vész és Schneller János művészettör-
ténész, a GARTEN névre keresztelt, 
idén debütált kortárs művészeti 
minifesztivált, vagy ahogy ők hívják: 
kortárs művészeti bázist. 
Áz augusztus elejétől induló három 
hetes eseménysorozat gerincét a kor-
társ képzőművészeti alkotások adták, 
melyekből sokszí�nű, közel 240 művet 
bemutató kiállí�tást rendeztek a szer-
vezők, akiknek nem titkolt célja volt, 
hogy a művekből a betérő látogatók 
vásároljanak is. Á képzőművészeti vá-
sáron szinte minden művészeti áramlat 
bemutatkozott; a figuratí�v, szimbolikus, 
absztrakt, geometrikus alkotásoktól, a 
groteszk, szarkasztikus, vagy kritikai 
felhanggal született alkotásokig széles 
választékot láthattunk. Á főként kétdi-
menziós alkotások között a festmény, a 
grafika és a fotó játszotta a fő szerepet, 
de néhány plasztika is látható volt. Fon-
tos szempont volt a kurátorok számára, 
hogy a művek elérhető árakon kerülje-
nek a falakra, í�gy a látogatók – a korábbi 
vásárokhoz hasonlóan – már 50 és 100 
ezer forintos egységáron vásárolhattak 
fiatal képzőművészektől műalkotást. Á 
kiállí�tott alkotók 75 százaléka a fiata-
labb „Y” és „Z” generációkból került be-
válogatásra, de elismert alkotók műveit 
is meg lehetett vásárolni. 
Á kiállí�táson kí�vül minden este szí�n-
vonalas kulturális programok várták a 
vendégeket, melyről az egyik szervező, 

Schneller János í�gy nyilatkozott. - Ha-
mar világossá vált számunkra, hogy a 
rendezvény akkor tud sikeres lenni, ha 
képzőművészet mellett, ahhoz szoro-
san kapcsolódva a társművészeteket is 
bemutatjuk. Ráadásul a Balaton északi 
partjának ezen részén sokan hiányolják 
a magas színvonalú, kulturális prog-
ramokat, mert elég kevés van belőlük. 
Igyekeztünk olyan vendégeket hívni, 
akiknek a neve ismerősen csenghet, és 
van közük a vizuális művészetekhez.
Esténként tárlatvezetések, pódium-
beszélgetések, filmvetí�tések és kon-
certek kaptak helyet a hangulatos, 
családias GÁRTEN-ben. Á tárlatveze-
tők között olyan ismert szakemberek 
fordultak meg, mint Bordács Ándrea 
esztéta, Topor Tünde az Árt Magazin 
főszerkesztője, Dr. Mészáros Flóra a 
Károli Gáspár Református Egyetem 
oktatjója, vagy Verebics Á� gnes képző-
művész. Á pódiumbeszélgetéseken a 

képzőművészethez kapcsolódó határ-
területek szakértői kaptak lehetősé-
get a bemutatkozásra. Á művészethez 
a szenvedély, a dinamika és mozgás, 
a genius loci (hely szelleme) és az 
emlékezés témákat kapcsolva, egy-
egy este hallhattunk Bajzát Sándor 
addiktológust és Rechnitzer János 
műgyűjtő beszélgetését, majd Koronczi 
Endre képzőművészt, Gábor Á� ron Ba-
dacsonyon alkotó festőművészt, vala-
mint a Balaton északi partjához szo-
rosabb szálakkal kötődő Klimó Károly 
festőművészt, Fenyvesi Öttó í�rót Lovas-
ról, és Bojár-Iván Ándrás művészettör-
ténész beszélgetését. Ezen a beszélge-
tésen a régió különlegessége és jövője 
is szóba került. 
Á Magyarhangya filmforgalmazóval 
együttműködve számos képzőművé-
szeti témájú játék és dokumentumfil-
met vetí�tett a GÁRTEN-kertmozi. So-
kan voltak kí�váncsiak Milorad Krstic: 
Ruben Brandt a gyűjtő cí�mű egész estés 
animációs pszicho-krimijére, amely 
a képzőművészeti, filmes és zenei 
utalások tárháza mellett összetéveszt-
hetetlen, egyedi képi világot teremtett. 
Hasonlóan nagy sikerű vetí�tés volt a 
Nathaniel Khan által rendezett egy-
szerre ironikus és felkavaró Senki töb-
bet (The Price of Everything) cí�mű idén 
bemutatott dokumentumfilm, melyben 
a New York-i művészvilág kulissza-
titkait és szereplőit ismerhette meg a 
közönség. Á vetí�tést követően Jakab Lu-
cával, az artconscious.com, kortárs mű-
vészeti webáruház megálmodójával és 
vezetőjével beszélgettek a szervezők. 
Á pártállami diktatúra idején tiltott, 
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de búvópatakként tovább élő absztrakt 
művészeti tendenciákat és a Zuglói Kör 
tagjait bemutató Tiltott absztraktok 
cí�mű dokumentumfilmre is sokan kí�-
váncsiak voltak, márcsak azért is, mert 
rendezője Bánki Á� kos, a GÁRTEN egyik 
fő szervezője a vetí�tés után válaszolt a 
nézők kérdéseire. 
Á koncert szekcióban maradandó él-
ményt nyújtott a legendás polihisztor, 
Wahorn Ándrás, (a Bizottság zene-
kar korábbi frontembere), és Kopasz 
Tamás festőművész közös zenélése a 
Messzemenő következtetések nevű for-
mációban. Menich-Horváth István, a 
hazai füleknek kissé ismeretlen Dada 
költemények avatott előadója szó-
ló estjét is hallhattuk, ahol olyan rit-
kaságok is megszólaltak, mint Kurt 
Schwitters Ursonate cí�mű húszperces 
hangkölteménye.   

Á kiállí�tás és minifesztivál egyik nagy 
előnye a közvetlenség és az önzetlen 
együttműködés volt. Á szervezők a helyi 
vállalkozásokat is bevonták a program 
megvalósí�tásába; a Lovas Kikötőt bí�zták 
meg a GÁRTEN büfé üzemeltetésével, 
í�gy a vendégek kedvükre iszogathattak 
a programok ideje alatt. Á fellépőket az 
Eredics Eszter által üzemeltetett Márffy 
Házban szállásolták el. Á GÁRTEN hivak-
talos bora pedig Zámbó Miklós lovasi 
borásztól érkezett. Árról, hogy mennyire 
volt sikeres az első év, Bánki Á� kos a 
következőket mondta. - Elvárásainkat 
messze felülmúlta a GARTEN látogatott-
sága. Programjainkon rendszeresen 30-
40 fő körüli létszámot regisztráltunk, 
napközben pedig szinte folyamatosan 
érkeztek a látogatók. Becsléseink sze-
rint naponta minimum 50 fő fordult meg 

nálunk. Ez alsó hangon is 1500 ember a 
három hét alatt, amit korábban el sem 
tudtunk volna képzelni. Á legmeglepőbb 
az volt, hogy sok olyan vendéggel 
beszélgettem, akik korábban nem 
tudtak rólunk, itt viszont hamar találtak 
maguknak olyan képet, amit aztán némi 
gondolkodás után meg is vásároltak. A 
Balaton szinte minden szegletéből érkez-
tek látogatók, de a helyiek sem maradtak 
el, sőt sokan visszajáró vendégekké váltak 
a hetek során, ami nagyon pozitív vissza-
jelzés volt számunkra.
Á folytatásról annyit árultak el, hogy lesz, 
hiszen minimum öt évre terveznek. Á 
jövő évben még több programot, profibb 
szervezést és a kí�nálat bőví�tését í�gérik, 
ennek megvalósí�tásában a Veszprém-Ba-
laton EKF 2023 is támogatásukról bizto-
sí�totta őket. Szendi Péter
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Választási kisokos II.
A SZAVAZÁS

Á 2019. október 13-ra kitűzött önkormányzati válaszásztáson 
Lovas településen a választópolgárok három szavazólapot kap-
nak.   Külön szavazólap szolgál az egyéni listás, a polgármester és a 
megyei listás választásra. 

Az egyéni listás szavazólapon a képviselő-testület tagjai ke-
rülnek megválasztásra.

Áz egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megvá-
lasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot 
kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapí�tani, 
hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez 
mandátumot. Áz egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfel-
jebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kioszt-
ható. Lovason 4 képviselői mandátum osztható ki.

Á polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül váá-
lasztják. Á polgármester választás szavazólapján a választópolgár 
egy jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb 
érvényes szavazatot kapta.

Á helyi önkormányzati választások alkalmával kerülnek megvá-
lasztásra a megyei közgyűlés tagjai is. Á megyei közgyűlés tagjai 
választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavaz-
hat. Á megyei listák a leadott szavazatok arányában, a törvényben 
meghatározott számí�tási mód alapján jutnak mandátumhoz.

Á szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság ál-
tal kisorsolt sorrendben szerepelnek. Á szavazólap adattartalmát 
a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi 
bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában ha-
tározatot hozott.

Á szavazólapok elkészí�téséről a Nemzeti Választási Iroda gondos-
kodik és eljuttatja az illetékes választási irodákhoz.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő 
jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve 
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

Áz önkormányzati választásra a szavazóhelyiség változatlanul a 
faluházban került kialakí�tásra, a könyvtár helyiségben lesz, a Lovas, 
Fő u. 8. szám alatt. Á szavazóhelyiség akadálymentes. Berendezé-
séről a helyi választási iroda gondoskodik. Á helyiségben legalább 
két szavazófülkét kell kialakí�tani, legalább két szavazóurnát kell 
elhelyezni, valamint legalább egy mozgóurnát kell biztosí�tani.  Á 
választópolgár a lakcí�me szerinti szavazókörben szavazhat a szava-
zóhelyiségben vagy mozgóurnával. 

Á szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6 órától 19 órá-
ig lehet. Áz urnák hitelesí�tését megelőzően a szavazást nem lehet 
megkezdeni.

Á szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a ki-
nyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

Á választópolgár a személyazonosság igazolására alkalmas, ma-
gyar hatóság által kiállí�tott hatósági igazolvánnyal igazolja személy-
azonosságát és a lakcí�m igazolására alkalmas okmánnyal igazolja 
lakcí�mét vagy a személyi azonosí�tó igazolására alkalmas okmánnyal 
igazolja személyi azonosí�tóját. Áz okiratoknak érvényesnek kell len-
niük!

Á szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazó-
köri névjegyzéken saját kezű aláí�rásával igazolja.

Á szavazatszámláló bizottság visszautasí�tja azt a választópolgárt, 
aki

a)  nem tudja személyazonosságát és lakcí�mét vagy személyi azo-
nosí�tóját igazolni,

b)  nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
c)  már szavazott,
d)  megtagadja a szavazólap átvételének   igazolását.

Á szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópol-
gár tartózkodhat a szavazófülkében. Á választópolgár a szavazóla-
pot borí�tékba helyezheti és az urnába dobja. 

Á választópolgár csak a választójoga gyakorlásához szükséges 
ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

Á mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben sze-
replő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

Á mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához
a)  levélben vagy elektronikus azonosí�tás nélkül elektronikus úton 

legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napig, azaz 2019. ok-
tóber 9-én 16 óráig,  

b)  személyesen vagy elektronikus azonosí�tással elektronikus 
úton a szavazást megelőző második napig, 2019. október 11-
én 16 óráig,

c)  vagy  2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azo-
nosí�tással elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig,

b)  az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott 
útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesí�tésével a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell be-
nyújtani.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a szavazó-
kör területén lévő cí�met, ahova a mozgóurna kivitelét a választópol-
gár kéri, ha az a magyarországi lakcí�métől eltér, valamint  a moz-
góurna-igénylés okát. Á kérelem nyomtatvány letölthető a www.
valasztas.hu oldalról vagy beszerezhető a választási irodában.

Á mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki - a 
szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő választópolgárok 
jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

Este 19 órát követően, a szavazatszámlálás során a szavazatszám-
láló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom-szolgáltató 
képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a sza-
vazóhelyiségben.

Á helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyv alapján 
összesí�ti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás válasz-
tás szavazóköri eredményét és megállapí�tja a választás eredményét. 
Á jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a sza-
vazást követő három napon belül megtekinthető.

Áz újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló ülését a vá-
lasztás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül tart-
ja meg.

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége

A lakosság kérésére a képviselő-jelöltek, polgármester jelölt bemutatkozásának időpontja
2019. szeptember 28-án szombaton este 18 órakor

lesz a Faluház nagytermében.

Ferenczy Gáborné, polgármester jelölt
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Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége
8228 Lovas, Fő utca 8.
Tel./Fax: (87) 447-694

e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

HIRDETMÉNY
A 2019. október 13. napjára kitűzött

helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek

 2019. évi választásán 

a Helyi Választási Bizottság
választott tagjairól 

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 80/2019. (VIII. 28.) önkormányzati ha-
tározatával a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján Lovas köz-
ség Helyi Választási Bizottsága

tagjainak:
1. Mecsériné Róka Erzsébet Lovas, Fő u. 16.
2. Szabó Miklósné Lovas, Köves Köz 4.
3. Hudanik Kitti Lovas, Balatoni út 59.
4. Ács Károly Lovas, Vörösmarty u. 18.
5. Tőzsér Ferencné Lovas, Bartók B. u. 2.

póttagjainak:
1. Szőnyi Béláné Lovas, Bartók B. u. 4.
2. Véber János Lovas, Balatoni u. 4.

szám alatti lakosokat választotta meg. 

Lovas, 2019. augusztus 30.

Báró Béla 
jegyző, HVI vezető megbízásából:

dr. Hajba Csabáné
aljegyző, HVI vezető-helyettes

Iskolakezdési támogatás
Tisztelt Szülők!

Lovas Község Önkormányzata 2019. augusztus 28-i ülésén 
döntött arról, hogy az idei évben is iskolakezdési támo-
gatásban részesíti a településen életvitelszerűen élő és 
lakcímmel rendelkező gyermekes szülőket. Áz önkor-
mányzat kibőví�tette a támogatottak körét, í�gy ezévtől már 
az óvodás gyermekek után is adható támogatás. 

Á 10/2019. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet értelmében 
iskolakezdési támogatásban részesülhet a településen 
életvitelszerűen élő és lakcí�mmel rendelkező szülő, akinek 
gyermeke
a)  3-7 év közötti óvodás,
b)  általános iskola 1-8 osztályos tanulója,
c)  középfokú iskola nappali oktatási munkarendje szerint 

9-13 évfolyamon tanul, és 20. életévét még nem töltötte be.

Á támogatás nyújtható a településen életvitelszerűen élő és 
lakcí�mmel rendelkező felsőoktatási intézmény nappali ta-
gozatos hallgatója számára is, amennyiben 25. életévét még 
nem töltötte be.

Á tanévkezdéssel kapcsolatos kiadásokhoz történő hozzájá-
rulás mértéke gyermekenként a következő:
–  óvodáskorú gyermekek esetében: 15.000,- Ft/gyermek
–  általános iskolai tanulók esetében: 20.000 Ft/gyermek
–  középiskolai tanulók esetében: 25.000 Ft/gyermek
–  nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók esetében: 

30.000 Ft/gyermek.
Áz iskolakezdési támogatást szociális alapon nyújtja az ön-
kormányzat! 
Jogosultsági feltétel, hogy a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjmini-
mum 600 %-át, azaz 171.000,- Ft-ot. 

Á támogatást a szülők/hallgatók részére kérelem alapján 
folyósítja az önkormányzat, a jogosultság elbí�rálásához a 
kérelmező nyilatkozata szükséges.  
Á kérelem nyomtatvány letölthető a www.lovas.hu/
nyomtatvanyok cí�mről.

Á kérelemhez mellékelni kell az óvodai, iskolai, valamint 
hallgatói jogviszony igazolásokat.

Á támogatás kifizetése bankszámlára átutalással történik, í�gy 
a bankszámlaszámot minden esetben kérjük kitölteni!

A támogatási kérelem 2019. szeptember 1. és 30. között 
nyújtható be! 
Á határidő jogvesztő, ezen határidő elmulasztása esetén is-
kolakezdési támogatás nem kerül megállapí�tásra.
Áz önkormányzat rendelete megtekinthető a http://njt.hu/
njt.php?onkormanyzati_rendeletek/lovas  cí�m alatt.

Lovas, 2019. szeptember 2.
Tisztelettel:

Ferenczy Gáborné
polgármester
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Tájékoztatjuk Lovas község 
kutyatulajdonosait, hogy

az ebek veszettség elleni kötelező 
védőoltását

2019. szeptember 23-án, 
hétfőn 16.00-17.00 óra között, 

  a faluház udvarán szervezzük meg.
(Lovas, Fő u. 8.)

Az oltás díja: 5000 Ft/eb
A féreghajtó tabletta: ajándék

Nem oltható az eb, ha ezen időszakban hatósági megfigyelés alatt áll 
(embert mart) vagy betegség tünetei észlelhetők rajta. Az oltás alatt 
más állategészségügyi ellátás szünetel.

Kérjük, hogy az oltási könyvet hozzák magukkal!
dr. Pay’r Egon

állatorvos

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!
Áz állatok védelméről és kí�méletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdésének rendelke-
zése alapján az eb tartási helye szerint illetékes 
önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvé-
delmi vonatkozásaira való tekintettel három évente 
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Áz eb tulajdonosa és tartója az ebösszeí�ráskor köte-
les a törvényben előí�rt adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani.

Ö� nkormányzatunk a törvényi kötelezettség alapján 
2019. szeptember 1. és 30. között ebösszeírást 
végez.

Áz ebösszeí�ró adatlap beszerezhető a hivatalban vagy 
letölthető www.lovas.hu honlapról.

Kérjük az ebtartókat és tulajdonosokat, hogy az 
ebösszeí�ráshoz szükséges bejelentő adatlapot teljes 
körűen szí�veskedjenek kitölteni és az ebösszeí�rási 
időszak végéig visszajuttatni az Álsóörsi Közös Ö� n-
kormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségére szemé-
lyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a 8228 
Lovas, Fő u. 8. szám alatti cí�mre.

Felhí�vom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a koráb-
bi bejelentés nem mentesí�t jelen adatszolgáltatási kö-
telezettség teljesí�tése alól!

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
Lovasi Kirendeltsége


