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A testületi ülésről jelentjük...
2014. augusztus 25-i ülésén a napirendi 

pontok előtt Ferenczy Gáborné polgár-
mester tájékoztatta az önkormányzatot 
az elmúlt hetek történéseiről. Ezek szerint 
a falugondnoki buszra benyújtott pályá-
zattal kapcsolatoson a számlavezető OTP 
Bankkal megkötötték a 10 millió forintos 
pályázati támogatási összeg megelőle-
gezéséhez szükséges összegre a kölcsön-
szerződést. Amennyiben sikerül gyorsan 
a pénzügyi részt és az okmányirodai dol-
gokat rendezni, a Ring Autó Kft. időben 
szállítja a gépkocsit. Amikor Önök az új-
ságot olvassák, már meg is érkezett az új 
falugondnoki busz, egy kilenc személyes 
Wolksvagen Transporter gépkocsi. 

A Felsőörsi csapadékvíz elvezetés víz-
jogi engedélyezésével kapcsolatban a 
polgármester asszony személyesen járt el 
a Székesfehérvári Közép-dunántúli Víz-
ügyi Hatóságnál. Kiderült, hogy az ügy-
ben eljáró Felügyelőség annak ellenére 
nem küldött Lovas Község Önkormány-
zatának a vízjogi létesítési engedélyből, 
hogy előzőleg megadta az ügyfél státuszt. 
Ottjártakor személyesen vette át a már 
jogerősített határozatot, amit az eljárási 
törvényre hivatkozva tizenöt napon belül 
megfellebbeztek. Mellékelték az Erdélyi 
Tamás vízügyi tervező által elkészített 
szakmai anyagot is. A felkért vízügyi 
szakember által elkészített anyag meg-
erősítette azt a félelmet, hogy a felsőörsi 

csapadékvíz elvezetési rendszer, vízvisz-
szatartó műtárgy (gát), nélküli üzembe 
helyezése komoly árvízveszélyt jelent a 
lovasi Séd patak melletti ingatlanokra, és 
az ott lakókra egyaránt. 

Megtárgyalta az önkormányzat a Tele-
pülésrendezési eszközök egyszerűsített és 
teljes eljárásban történő módosításának 
végleges dokumentációját is. Elég nagy 
mennyiségű elektronikus anyagot vettek 
kézhez a képviselők. Kiküldésre kerültek 
az állami főépítészi záró vélemények, és 
az utolsó észrevételek szerint módosított 
dokumentáció is. Mindkét záró véle-
ményben az állami főépítész „példaérté-
kűnek” nevezte az önkormányzati mun-
kát. Véleménye szerint ez egyértelműen 
a feladattal megbízott Tóth Gáborné ön-
kormányzati tanácsadónak köszönhető.

Lovas Község Önkormányzata mint 
az ellátásért felelős kötelezettségébe tar-
tozó 15 éves időtartamra szóló Gördülő 
Fejlesztési Terv elkészítésével a telepü-
lés vízi közművét üzemeltető DRV Zrt-t 
bízta meg és elfogadta a javasolt hosszú 
távú fejlesztési tervet. A Helyi Választási 
Bizottság tagjainak és póttagjainak meg-
választását szintén jóváhagyta a képvise-
lő-testület. Mecsériné Róka Erzsébet, Su-
rányi Zoltán Ferencné, Szabó Miklósné, 
Szőnyi Béláné, Vellai János Viktor tagok, 
valamint Hudanik Kitti és Kránitz István 
Zoltánné póttagok alkotják a bizottságot. 

A júliusi ülésen hozott döntésnek meg-
felelően a Faluház tető felújítására, terasz 
burkolására és a gazdasági épület vakolat 
javítására, színezésére három ajánlat ér-
kezett. A legkedvezőbbet a helyi Kovács 
Károly egyéni vállalkozó nyújtotta be. A 
munkálatok előreláthatólag október 10-ig 
tartanak. A Lovas Csárdához és a Szőlő 
utca és a Balatoni útról a szőlőkhöz vezető 
utcák állapotának javítása céljára három 
kocsi sódert biztosít a 2014. évi költségve-
tése terhére a testület. 

Az Önkormányzat következő ülését 
2014.szeptember 1-én tartotta meg. Az 
első napirend keretében a Képviselő-
testület elfogadta (jóváhagyta) az előző 
ülésen megtárgyalt településrendezési 
eszközök – egyszerűsített és teljes véle-
ményezési eljárásban történt – módosí-
tását. A módosítás dokumentációja Lovas 
község hivatalos honlapján www.lovas.
hu/e-Önkormányzat/Rendeletek/Telepü-
lésrendezési Terv/Településrend. T. mó-
dosítása útvonalon elérhető. A Képviselő-
testület döntött arról is, hogy a tulajdonát 
képező Ford Transit gépkocsit elsősorban 
lovasi állandó lakosok (magánszemélyek/
vállalkozások) részére értékesíti, ameny-
nyiben arra lesz érdeklődő. Az erre vonat-
kozó Ajánlattételi Felhívás-t a helyi újság 
e számában külön közöljük.

Szendi Péter

MEGHÍVÓ 
Az aradi vértanúkra emlékezünk

Ünnepélyes megemlékezésre és gyertya-gyújtásra 
hívjuk Önöket

2014. október 4-én délelőtt 9.30-kor
az aradi vértanúk emlékére ültetett fánál

az Arany János utca és a Petőfi Sándor utca sarkán.
Ünnepi beszédet mond:
Hull Zita alpolgármester
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Önkormányzati ciklus értékelése
a 2010-2014 közötti időszakról

Tisztelt Polgárok!

Kötelességemnek eleget 
téve beszámolok Önöknek az 
elmúlt négy év önkormány-
zati munkájáról, eredménye-
iről.

Először is köszönetemet 
szeretném kifejezni Önöknek, 
településünk választópolgára-
inak, hogy négy évvel ezelőtt 
bizalmat szavaztak nekünk és 
segítették az önkormányzat 
munkáját.

2010-ben a képviselő-testü-
let tagjaival az alábbiakat tűz-
tük ki célul:

- utak javítása, korszerűsí-
tése

- közvilágítás létesítése a 
Balatoni és a Fő úton,

- a település rendezési ter-
vének beütemezett végre-
hajtása

- a Református templom 
felújításának segítése

- a falunk érdekeit és fej-
lesztését szolgáló pályáza-
tok benyújtása 

- a faluközpontban lévő 
buszmegállók újjáépítése, 
a fő közlekedési utakon 
járda kialakítása a bizton-
ságos közlekedés érdeké-
ben

- a csapadékvíz elvezetésé-
nek hatékony és végleges 
megoldása

- minőségi kultúrális prog-
ramok rendezése

- a falu összképének javítá-
sa, komfortosabbá tétele

- közterületek gondozása, 
virágosítás

- lehetőleg elsőként helyi 
vállakozók szolgáltatásá-
nak igénybevétele

- minél több helyi mun-
kanélküli lakos számára 
munkalehetőséget bizto-
sítani.

A következőkben látni fog-
ják, hogy az elmúlt négy év 
alatt az Önkormányzat na-
gyon  sok pályázatot nyújtott 
be. Ezekről a pályázatokról 
tudni kell, hogy mint Önkor-
mányzatnak, szigorúan meg 
kell felelni a pályázatban kiírt 
minden egyes feltételnek. Az 
úgynevezett 100%-os támo-
gatottságú pályázatoknál is az 
ÁFÁ-t a nyertes pályázónak 
önrészként be kell fizetnie. 
Erre jó példa az új falubusz. 
Hiába 100%-os a támogatás 
(10 millió forintot nyertünk), 
a 27%-os ÁFÁ-t az Önkor-
mányzatnak önrészként, saját 
forrásból kell megteremte-
nie. Sajnos a legutóbb kiírt 
energetikai pályázatot nem 
tudtuk benyújtani, ugyanis 
a kiírt pályázati feltételként 
meghatározott áramfogyasz-
tásnál az önkormányzat által 
felhasznált energiafogyasztás 
lényegesen kevesebb, így saj-
nos kiestünk a támogatásból. 

Saját forrásból is számtalan 
fejlesztés hajtottunk végre, 

ezeket is mind felsorolom eb-
ben a beszámolóban.

A fejlesztések mellett nagy 
hangsúlyt fektettünk a szín-
vonalas kultúrális és szóra-
koztató rendezvényekre is, 
továbbá minden évben anyagi 
támogatásban részesítettük 
településünk civil szervezete-
it, valamint az egyházakat is. 

Kiváló a kapcsolatunk az itt 
működő civil szervezetekkel, 
sokat segítenek önkormány-
zati rendezvényeinken és saját 
programjaikkal is színesítik 
településünk kultúrális életét. 
Úgy érzem, hogy a falu lakos-
sága magáénak érzi a település 
gondjait, örömeit. 

Fejlesztések, pályázatok:

2011. évben:
- Lovas csapadékvíz-elve-

zetés tanulmányterve: 1 
millió 250 ezer forint - sa-
ját forrás

- Csárda utca aszfaltozása: 
13 millió 748 ezer 607,- 
Ft, ebből EMVA pályázat 
9 millió 582 ezer 502,- Ft, 
a többi lakossági hozzájá-
rulás;

- Ciffhegyi út vizelvezető-
vízterelő: 152.400,- Ft - 
saját forrás;

- Fő utca engedélyezési 
terv: 1.195.934,- Ft sdaját 
forrás;

- Buszvárók engedélylezési 
terve: 45.911,-Forint saját 
forrás;

- Homokbánya vételár III. 
részlet: 2.497.600,- Ft - 
saját forrás; I-II. részlet 
2009-2010. évben fizetve. 

Homokbánya megvásárlá-
sára miért volt szükség?

A homokbánya területé-
nek – amely rekultiválandó, 
felhagyott hulladéklerakó 
volt – önkormányzati tulaj-
donba vételére szükség volt, 
mivel csak önkormányzati 
területként kerülhetett be 
abba a pályázati rendszer-
be, amelyben a rekultiválás 
költségeit (60 millió forintot) 
teljes egészében Európai Uni-
ós pénzből valósította meg 
a „Tiszta Európa Program” 
keretében az önkormányzati 
társulás. Lovas Község Ön-
kormányzatának jogerős, kö-
telező határozata volt a volt 
szeméttelep helyrehozatalára, 
rekultiválására a Környezet-
védelmi Felügyelőségtől. Ha 
ezt a területet az önkormány-
zat nem vásárolja meg, akkor 
a jogerős határozat alapján 
önállóan, az önkormányzat 
pénzéből kellett volna a hulla-
déklerakó felszámolását meg-
oldanunk és 6 millió forint vé-
telár helyett 60 millió forintot 
kellett volna kifizetünk.
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2012. évben:
- településrendezési terv: 

1.047.750,- Ft - saját forrás;
- csapadékvíz-elvezetési en-

gedélyezési terv: 452,600,- 
Ft - saját forrás;

- napelemes lámpaoszlop 
a Vörösmarty utca vé-
gén lévő buszmegállóhoz: 
571,500,- Ft - saját forrás;

- buszvárók építése: 
4,094,961,- Ft - saját for-
rás;

- számítógép vásárlása: 
243,840,- Ft - pályázat;

- mezőgazdasági traktor: 
3,420,053,- Ft - saját for-
rás;

- fűnyíró: 427,990,- Ft - saját 
forrás;

- Lovasi Napok támogatása: 
245,000,- Ft - pályázat;

- közfoglalkoztatottak tá-
mogatása, bérköltségeik: 
1,804,242,- Ft - pályázat.

Itt meg kell említenem, 
hogy Lovas Község Önkor-
mányzata és Hivatala kiemelt 
figyelmet fordított arra, hogy 
a Munkaügyi Központtal és 
a Tapolcai Vízügyi Társulat-
tal együttműködve, minden 
lovasi álláskeresőt bevonjon a 
közmunkaprogramba, ezzel is 
segítve a családok nehéz anya-
gi gondjain.

2013. év:
- településrendezési terv: 

1,657,150,- Ft - saját for-
rás;

- közösségi színtér: 
4,546,629,- Ft, ebből 
MVH-Leader pályázaton 
2,909,456,- Ft-ot nyer-
tünk, a többi önrész;

- faluház felújítása (külső 
homlokzat, parkolók ki-
alakítása, akadálymente-
sítés, nyílászárók cseré-
je): 8.644.997,- Ft, ebből 
4.984.262,- Ft az MVH 
Leader pályázaton elnyert 
pénzt, a többi saját forrás;

- a közfoglalkoztatás tá-
mogatása, a közfoglal-
koztatottak bérköltsége: 
2.080.000,- Ft;

- Lovasi Napok támogatása 
279.000,- Ft a Nemzetgaz-
dasági Minisztériumtól 
elnyert pályázat;

- Lovasi Napok támogatása 
MVH-Leader pályázatból 
600.000,- Ft;

- csapadékvíz-elvezetés, 
járda építése a Fő úton: 
14.636.263,- Ft - saját for-
rás.

2014. év:
- településrendezési terv: 

1.143.000,- Ft, ebből la-

kossági hozzájárulás 
952.500,- Ft;

- vízház mögötti terület 
szennyvíz és ivóvíz kiépí-
tése: 12.700.00,- Ft lakos-
sági befizetésből;

- Falugondnoki új busz 
beszerzése: 12.700.000,- 
Ft, ebből 10 millió forint 
pályázat, 2.700.000,- Ft 
önrész;

- faluház tetőszerkezetének 
felújítása: 8.900.000,-fo-
rint, ebből 6.500.000,- Ft 
pályázat, a többi önrész.

Fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy a képviselő-testü-
let felelősségteljesen, tisztelet-
díjukról lemondva, társadalmi 
munkában végezte feladatait. 
A négy év alatt több mint öt-
venszer ülésezett, ez az ülés 
szám biztosítékul szolgált arra, 
hogy a képviselőkön keresztül 
a lakóközösség minél szélesebb 
körét bevonjuk döntéseinkbe. 
Sikerült jól átgondolt, taka-
rékos gazdálkodást folytatni, 
valamint egy jól működő hiva-
talt fenntartani. A 2013. január 
1-jén Alsóörssel megalakult 
közös önkormányzati hivatal 
11 millió forint megtakarítást 
jelentett Lovas községnek. Min-
den, Lovas Önkormányzata 
által benyújtott és elnyert pá-

lyázatot pályázatíró szakember 
munkája és segítsége nélkül, a 
hivatal munkatársai készítettek 
és nyújtottak be, ezzel is komoly 
költségeket takarítottunk meg.

Elődömhöz hasonlóan, én is 
társadalmi munkában, díjazás 
nélkül végeztem polgármes-
terséggel járó feladataimat. 
Ez a négy év alatt több mint 
16 millió forint megtakarítást 
jelentett a település költségve-
tésének.  Munkámat és a fej-
lesztéseket egy nagyon aktív 
testület segítette, név szerint: 
Csajka György, Hull Zita, Pap 
Huba, Takács Ferenc.

Lovas Község Önkormány-
zata nevében minden lovasi 
lakosnak és nyaralótulajdo-
nosnak, jó egészséget kívá-
nok.

Egy idézettel zárom beszá-
molómat: 

„Az ember erényeit nem erő-
feszítésein kell mérni, hanem 
azon, amit cselekszik” (Pascal)

Lovas Község
Önkormányzata nevében:

Ferenczy Gáborné
polgármester

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2014. 
(IX.1.) önkormányzati határozatában foglaltak alapján a 
kizárólagos tulajdonát képező Ford D (Gyártmány) Transit 
300 Diesel (Modell) 2.0 TDI 300 S TDE Tourneo Busz 
(Tipus) gépjárművet megvételre felajánlja a lovasi állandó 
lakóhellyel/székhellyel rendelkező lakók/vállalkozók/
vállalkozások részére.
A vételre felajánlott gépjármű teljes körű állapot felmérése és 
értékelése megtörtént, melynek – vételi ajánlat benyújtását 
megelőző - megismerésére, és a gépjármű megtekintésére 
előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség. 
Időpont egyeztetés Sárdi Máté falugondnokkal a +36/30/324 
4489 telefonszámon lehetséges.
A vételi ajánlatokat zárt borítékban – az ajánlattevő nevének, 
címének, és a vételárként ajánlott összeg megjelölése mellett 
- kérjük eljuttatni Lovas község Polgármestere (8228. 
Lovas Fő utca 8.) részére személyesen, vagy postai úton, 
legkésőbb 2014. október 10. napjáig. (Személyes benyújtás 
esetén az ajánlat leadására 2014. október 10-én pénteken 

13 óráig van lehetőség az önkormányzat hivatalának lovasi 
kirendeltségén, postai küldeményként történő feladás 
esetén a 2014.október 10. napi postai bélyegzővel ellátott 
küldeményt fogadjuk el.)
A borítékra az ajánlattevő neve mellett kérjük feltüntetni a 
következőt: „Kisbusz vételi ajánlat”
Az Önkormányzat a legalacsonyabb ajánlati árat 850000.-
azaz Nyolcszázötvenezer forint összegben határozza 
meg, amelynél alacsonyabb vételi ajánlat benyújtása nem 
lehetséges, illetve nem fogadható el.
A benyújtott vételi ajánlatok bontása, értékelése, és a döntés 
meghozatala a benyújtásra megjelölt határidőt (2014.
október 10.) követő soron következő rendes (nem alakuló) 
testületi ülésen történik, melynek időpontjáról az ajánlatot 
benyújtókat tájékoztatja az Önkormányzat. 
Az Önkormányzat a legmagasabb vételi árat megajánló 
ajánlattevővel köt adásvételi szerződést. 

Lovas Község Önkormányzata 

Ajánlattételi felhívás
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Választási tájékoztató!

Hangverseny a római katolikus templomban

A helyi önkormányzati választás 
2014. október 12-én (vasárnap) lesz. 
Ezen a napon a már megszokott helyen 
a lovasi Faluházban kialakított szava-
zóhelyiség reggel 06:00 órától 19:00 
óráig várja a választópolgárokat.

A szavazásra kérjük, hogy hozzák 
magukkal személyi azonosításra al-
kalmas irataikat. A szavazás napján a 
Helyi Választási Bizottságnál – amely 
egy szavazókörrel rendelkező telepü-
lésen (így Lovason is) ellátja a Sza-
vazatszámláló Bizottság feladatát is 
-, ezt megelőzően a Helyi Választási 
Irodánál van lehetőség mozgóurna ké-
résére. 

A Helyi Választási Bizottság az 
Önkormányzat által választott tagok-
ból (Mecsériné Róka Erzsébet, Szabó 
Miklósné, Surányi Zoltán Ferencné, 
Szőnyi Béláné és Vellai János Viktor), 
valamint (Hudanik Kitti és Kránitz 
István Zoltánné) póttagokból áll. A 
Választási Bizottsági tagok az alakuló 
ülésen saját tagjaik közül Mecsériné 
Róka Erzsébetet elnökké, Szabó Mik-
lósnét elnökhelyettessé választották 
meg. A Választási Bizottság a szava-
zás napján kiegészül még a listát állí-
tók/jelöltek által delegált tagokkal. 

Az önkormányzati választás alkal-
mával szavazni lehet polgármesterre, 
helyi önkormányzati képviselőkre és a 
Megyei Önkormányzat listájára. 

Lovas községben a választási eljá-
rásról szóló 2013. XXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ve.) 132. §.-ban fog-
laltak alapján Ferenczy Gábornét és 
Tóth-Köllő Szilviát polgármester je-
löltként, Abonyi Gábor Dániel, Csajka 
György, Hull Zita, Gergácz Szabolcs, 
Korai-Sümegi Kinga, Pap Huba, Spirk 
László, Takács Ferenc, és Tóth-Köllő 
Szilvia lovasi lakosokat egyéni listás 
képviselő jelöltként nyilvántartásba 
vette a Helyi Választási Bizottság. 

Most első alkalommal a jelöltek 
nem a fentiek szerinti abc sorrendben 
kerülnek fel a szavazólapokra. A sza-
vazólapra kerülés sorrendjét három 
jelölt és egy lovasi lakos jelenlétében 
2014.09.08-án sorsolta ki a Választási 
Bizottság a Ve. 160. §.(1) bekezdése 
alapján. 

A választás napján a szavazás me-
nete (a választópolgár azonosítása, 
névjegyzék aláírása, szavazólapok le-
bélyegzése, átadása, szavazólapok ki-
töltése, urnába helyezése) a már meg-
szokottak szerint zajlik. 

Érvényesen szavazni - a már meg-
szokottak szerint - a következőképpen 
lehet:
 Polgármesterre a jelölt neve mel-
lett található karikába írt két egy-
mást keresztező vonallal. (Csak 
egy jelöltre lehet érvényesen sza-
vazni.)
 Önkormányzati képviselőkre a je-
lölt neve mellett található karikába 
írt két egymást keresztező vonallal 
(érvényesen szavazni 4 vagy ennél 
kevesebb jelöltre lehet!)
 Megyei Önkormányzati listára a 
lista felett (alatt vagy mellett) el-
helyezett karikába írt két egymást 
keresztező vonallal. (Érvényesen 
szavazni csak egy listára lehet.)

A szavazólapokat kitöltésüket kö-
vetően a borítékba kell helyeznie, és 
a borítékot a bizottság előtt az urnába 
kell dobni.

Az önkormányzati választással kap-
csolatban tájékozódni, ügyeket intézni 
(pl. átjelentkezés, mozgóurna igénylés 
stb.) lehet a Nemzeti Választási Iro-
da valasztas.hu honlapján, valamint a 
Helyi Választási Irodánál

A középkor alkonyán élt és 
alkotott Jean Molinet (1435-
1507) francia költő, krónikás 
és zeneszerző szerint: „A zene 
a menny rezonanciája, angyal-
hang, madárének, az Éden 
gyönyörűsége, az egyház orgá-
numa, szomorú szívek épülése, 
ördögűző csodaszer.”

Ezen gondolatok jegyé-
ben augusztus 16-án ismét a 
klasszikus zene kedvelőinek 
örömünnepe volt Lovason a 
XIII. századi Szűz Mária Szent 
Neve tiszteletére szentelt Ró-
mai Katolikus templom ódon 
falai között. A zsúfolásig telt 
padsorok hallgatói mély lelki 
átéléssel adóztak Johann Se-
bastian Bach, Claude Achille 

Debussy, Enrique Granados, 
Marcel Lucien Tournier, Marin 
Marais, Heitor Villa-Lobos és 
a másfél évtizeddel ezelőtt el-

hunyt Farkas Ferenc zenemű-
vei előtt.

A komolyzene szerelmesei-
nek emlékezetes estén a nem-

zetközi hírű Kiss-Domonkos 
Judit csellóművész és Felletár 
Melinda hárfaművész előadá-
sában csendültek fel a zenei 
remekművek. Kovács Marcell 
Károly egyházközségi gond-
nok áldozatos szervezésének 
és a fellépő művészeknek kö-
szönhetően létrejött jótékony-
sági hangverseny bevétele a 
csaknem 800 esztendős Római 
Katolikus templom állagának 
megóvását szolgálja. A fenti 
céllal azonosulók a 11748069-
20031309-00000000 számla-
számon keresztül - a közle-
ményben feltüntetve: ”Lovasi 
templom részére” – is támogat-
hatják ősi templomunk ügyét. 

vitéz Pintér Kornél
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Őszi díjugrató és fogathajtó verseny

XIX. Nemzetközi gyalogtúra Lovason

A Lovas Egyesület Lovas idén 
szeptember 7-én rendezte meg a 
már hagyományos őszi díjugrató és 
fogathajtó versenyét, melyre a szo-
kásosnál kicsit kevesebb versenyző 
érkezett, de így is nagyon jó hangu-
latban telt a szerencsére esőmentes 
vasárnap.

A kezdő díjugratásban nevezett 
tizenhárom versenyzőből többek-
nek volt ez életük első versenye, 
mégis heten hibátlanul teljesítet-
ték a pályát. Az összevetésben a hi-
bátlanok között az idő döntötte el a 
helyezések sorrendjét. Perger Hel-
ga Hercegnővel szerezte meg az 
első helyet, Lendvai Róbert - Maxim 
Bóbita és Német Alexandra – Shanon 
párosok előtt. Ki kell emelnem még a 
csupán tíz éves Német Nórát, aki szin-
tén hibátlanul lovagolt Jegorral, és a 
hatodik helyen végzett. Kíváncsian 
várjuk, hogy az elkövetkezendő évek-

ben hogy teljesít a még nagyon fiatal 
versenyző.

Haladó díjugratásban már min-
denkinek becsúszott egy-egy verő-
hiba, végül Lendvai Róbert nyert 

Maxim Bóbitával, második lett Né-
met Alexandra Shanonnal, har-
madik Frank Kusinger Mámorral. 
Az ebédszünet és a pálya átépítése után 
fogathajtással folytatódott a nap. Az 
akadályhajtást most is kedves lovas ba-
rátunk, Kripli János emlékére rendez-
tük. A helyezések sorrendje a követke-
zőképpen alakult: 1. Kis Áron (Lovas) 
2. Jáni Levente (Szabadságpuszta) 3. 
Maurer István (Nemesvámos).

A vadászhajtásban a nem túl nehéz 
pályán nagy tempóban lehetett haj-
tani, így Maurer István nem megle-
petésre, fölényesen tudott nyerni Jáni 
Levente és Kis Áron előtt. Az őszi 
lovasi verseny idén is a szezon utol-
só versenye volt, de várunk minden 
kedves érdeklődőt szeptember 27-én 
a paloznaki szüreti felvonulásra, ahol 
hagyományőrző lovasok, és fogatok 
kavalkádja biztosítja a jó hangulatot.

Kis Áron

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a Lovasi Önkor-
mányzatnak a segítségét, 
amellyel rendelkezésünkre 
bocsájtotta a faluház udvarát. 
A kellemes, árnyékos környe-
zet, a kihelyezett

padok és asztalok ideális, 
kényelmes lehetőséget adtak 
a folyamatosan érkező túrá-
zók regisztrálásához,  indí-
táskor, majd este 6 óráig a fo-
gadásukra a visszaérkezéskor.

A teljesítménytúra a vára-
kozásokon felüli 277 részt-
vevővel nagyon jól sikerült. 
A Lovas és környékén zajló 
túranapra az ország sok tele-
püléséről (Ácstól-Szentgott-
hárdig; Makótól-Miskolcig; 
Budapestről, Szolnokról, 
Debrecenből) érkeztek turis-
ták.

Mivel ez a túra része volt az 
Észak-Dunántúli Kupának, 
ezért Komárom és Eszter-
gom, Fejér és Veszprém me-

gye több városából is jöttek 
túrázók. A Tatabányáról egy 
külön autóbusszal érkező 45 
fő a jó időt és a Balaton kö-
zelségét kihasználva a gya-
loglást a felfrissítő fürdéssel 
fejezte be, amit természetesen 
a rendezők sem hagytak ki a 
nap végén. Egy külföldi túrá-
zó Angliából jött, egy pedig 
Csehországból.

Meglepően sokan jelent-
keztek (61 fő) az 5 km-es sé-
tára, főleg családok, 14 éven 
aluli gyermekekkel. A legfi-
atalabb ezek közül a 11 hó-
napos Réka, aki a budapesti 
nagypapája hátizsákjában 
tette meg a kört, a 8 éves test-
vére és a nagymama kíséreté-
ben. Egy másik „ifjú titán” a 
3 éves Emma volt Budaörsről.

A 20 km-es túrán a legidő-
sebb résztvevő, aki a Teljesít-
ménytúrázók Társaságának 
tagja, 80 évesen Lovasról 
elindulva a Csákány-hegy, 
Veszprémfajsz-Kálvária, Ki-
rálykút érintésével érkezett 
vissza. A kilátókat „felfűző“ 
40 km-es távra harmincheten 
vállalkoztak, mindenki sike-
resen célba ért, közülük a leg-
idősebb egy 73 éves férfi volt.

Ez a túra minden év au-
gusztus első vasárnapján ke-
rül megrendezésre, reméljük, 
hogy jövőre

ezt ugyanilyen sikeresen 
lebonyolíthatjuk az Önkor-
mányzat támogatásával. Az 
egyesület életéről, programja-
iról bővebben a www.bakony-
te.weboldala.net honlapon 
informálódhatnak.

Balázs Ferenc
Bakony Természetbarát 

Egyesület
elnöke
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KEDVES MOZOGNI VÁGYÓK!
Folytatódnak Fit-body óráink minden kedden és 
csütörtökön 17. 45 -től a Lovasi faluház nagytermében. 
Hatékony és változatos gyakorlatokkal égetjük a zsírt, 
formálódunk és fejlesztjük állóképességünket.
Bátran csatlakozhatnak kezdők és újrakezdők is!!!
Várlak titeket nagy szeretettel!

Ambrus Zsuzsanna
aerobik edző

Örömteli hírről adhatok számot a Ked-
ves Olvasóknak!  2014. szeptember 17-én 
megtörtént a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság új épületének hivatalos átadása.

Az átadó ünnepségen részt vettek az 
Papp Károly r. altábornagy Országos 
rendőr-főkapitány, a Megyei Rendőr-fő-
kapitányság, a Kormányhivatal és Járási 
Hivatal vezetői, a Kapitányság illetékes-
ségi területén található települések pol-
gármesterei, a történelmi egyházak és a 
jelentősebb társszervek, civil szervezetek, 
intézmények képviselői. 

Az ünnepség napjára még a nap is kisü-
tött, ezzel is fokozva az erre a napra már 
nagyon készülő állomány hangulatát.  
A gondozott környezetben elhelyezett 
szép, új, modern épületben izgalommal 
várták a kollégáim az ünnepi pillanato-
kat, pedig már június 20-án birtokba ve-
hették a kényelmes, irodákat, a kulturált 
szociális helyiségeket. Egy európai szín-
vonalú környezetben a munka is jobban 
megy, bár a kapitányság állománya az 
ezévi és korábbi eredményessége alap-
ján is bebizonyította, hogy megérdemli a 
jobb elhelyezést.

A Himnusz és Szózat hangjai Baksa 
Kata énekével a Készenléti Rendőrség ze-
nekarának kíséretében, valamint a litéri 
Zöldág gyermek néptánccsoport (vezető-
jük Pintér Katalin) bemutatója emelték az 
ünnepség fényét.   

A ceremónia részeként a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság vezetője, majd Bala-
tonalmádi Város polgármestere beszéde 
után dr. Kontrát Károly a belügyminisz-
térium parlamenti államtitkára hivatalo-
san is átadta az új Kapitányság kulcsát. Az 
átadó ünnepség nagy meglepetése volt, 
hogy két vadonatúj szolgálati gépkocsit 
is kaptunk ajándékba, hogy a rend meg-

őrzése, a jó közbiztonság érdekében még 
hatékonyabban tudjunk dolgozni.

Az új épület birtokba vételével kapcso-
latos örömünket fokozta az a mindenfe-
lől érkező segítség, amelyet a civil életből 
kaptunk: a költöztetés, a szerelések, a be-
rendezkedés, a fuvarozás, a cipekedés, az 
épület környezetének rendezése, díszítése 
az ünnepségre való készülődés során, az 
ollótartó párna készítése, hangosítás, a fo-
gadás széppé tétele.

Az új épületbe költözés nem járt jelen-
tős változással az elérhetőségünkben!

NEM VÁLTOZOTT:
• A telefon/fax szám: 88/438-711, 593-910, 
593-920, igaz Veszprémben veszik fel, de 
ugyan úgy kapcsolják a balatonalmádi 
munkatársakat, mintha itt szólna a tele-
fon.
• Az e-mail cím: ugylet.balatonalmadirk@
veszprem.police.hu
• Postafiók szám: 8220 Balatonalmádi, Pf: 46

• Engedélyügyi ügyfélfogadás rendje Ba-
latonalmádiban: H-K: 8-12, Sze: 8-15 Cs: 
8-12 P: nincs
• Kapitányságvezetői fogadóóra: minden 
hónap utolsó csütörtök 14-15 óra között, 
előzetes bejelentkezés alapján
• Balatonkenese Rendőrőrs elérhetőségei: 
Postacím: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. 
u. 7.
Tel/Fax: 88/584-970
e-mail cím: Bkenese@veszprem.police.hu

VÁLTOZOTT AZ UTCACÍM: 
• 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6.
Segélyhívó számok: 107, 112 
Továbbra is kizárólag segélyhívásra, bűn-
cselekmény, baleset bejelentésére hasz-
nálhatók! 

Őszinte szívvel köszönünk és fogadunk 
a jövőben is minden, a közösségért vég-
zett munkánkat segítő jó szándékot!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

„Miénk itt a tér...”

Értesítjuk a falu lakosságát,
választópolgárait,

hogy a polgármester
és a képviselőjelöltek lakossági

bemutatkozása
2014. október 4-én 18 órakor

lesz Lovason a faluház nagytermében.


