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Jóváhagyták a hulladékrendelet módosítását

Jóváhagyta az önkormány-
zat a hulladékrendelet módo-
sítását, mely július 1-jétől lesz 
érvényes. Sallai Tibor a Bala-
tonalmádi Kommunális Kft. 
ügyvezetője tájékoztatta a tes-
tületet a díjakról. Ezek szerint 
a 60 literes edény javasolt ürí-
tési díja 372 forint lesz. A 80 
literesnél 448 forint, míg a 120 
literesnél 599 forintot kér el a 
szolgáltató. 

Ezek után Szendi Péter 
teleházvezető beszámolót tar-
tott a július 6-7-én sorra kerü-
lő Lovasi Napokról. A részle-
tes programot az újság hasáb-
jain olvashatják. 

Ádám László műszaki ellen-
őr tájékoztatta a testületet a 
várható Fő utcai fejlesztések-

ről. A tervek szerint az Alsó-
örs – Veszprém összekötő út-
tól, Paloznak irányában, mint-
egy 370 méter hosszúságban, 
a meglévő útpályán szélesíté-
si, szegélyépítési és egy kétol-
dali járdaépítési munkák ke-
rülnek elvégzésre. A terv tar-
talmazza továbbá az érintett 
útszakaszon csapadékvíz csa-
torna zárt rendszerűvé történő 
átépítését, és az ivóvíz szol-
gáltató előírása szerint mint-
egy 60 méter hosszban a ve-
zeték kiváltási munkákat is. 
Az előzetes kivitelezői aján-
lat alapján a közműkiváltások 
nélkül a tervezett fejlesztés 
nettó 36-37 millió forint lenne. 

Az önkormányzat a csapa-
dékvíz elvezetési problémák 

miatt megrendelte a VÍZ-
KÖRNYEZET Kft-től a csa-
padékvíz elvezetés első ütem 
engedélyezési dokumentáci-
óját, mely egyelőre még en-
gedéllyel nem rendelkezik. 
A fejlesztés becsült költsége 
nettó 15-20 millió forint kö-
rül várható. A Fő utcai sza-
kaszon a meglévő nyíltár-
kos csatornát beton meder-
elemekkel, illetve víznye-
lős fedlapokkal tervezi átépí-
teni. Jelen pillanatban a fej-
lesztéshez pályázati forrá-
sok bevonása nem lehetsé-
ges. Ádám László beszámo-
lójában kitért arra is, hogy a 
közút üzemeltetőjénél, a fej-
lesztési terveik között nem 
szerepel a lovasi belterüle-
ti szakasz részleges vagy tel-
jes aszfaltozási munkája. Ká-
tyúzási, burkolati helyreállí-
tási munkák az év második 
felében várhatóak. A testület 
végül úgy határozott, hogy 
három szakaszban kívánják a 
beruházást megvalósítani, és 

ezek alapján kérik be az ár-
ajánlatokat. 

A DRV elküldte a 2012-2013. 
évi szennyvíz csatornarend-
szer beruházási tervét. A kép-
viselő-testület végül nem fo-
gadta el a jövő évre tervezett 
szennyvíz átemelő szivattyúk 
rekonstrukciójára adott ár-
ajánlatot. 

Kéri Katalin építész javasla-
tot tett a községet érintő rek-
lámtáblák kihelyezésének 
rendjére. Az önkormányzat 
egyben megbízta egy egysé-
gesített tábla tervezésére. Eb-
ben az évben is 12 fő építész-
hallgató venne részt a társulá-
si főépítész által szervezett tá-
borban. Az itt töltött idő fe-
lét Lovason a helyi értékvé-
delmi felmérés részleteinek 
kidolgozásával, a másik felét 
Paloznakon töltik majd ugyan-
ebben a témában. Döntés szü-
letett még egy napelemes köz-
világítási lámpa elhelyezésé-
ről a Vörösmarty utcában. 

Szendi Péter

A napirendi pontok előtt Ferenczy Gáborné 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Tóth Gáborné 
jegyző asszonnyal Halimbán voltak, ahol a megnyert 
Leaderes-pályázatokról kaptak hasznos információt. 
A Fő utcában elkészült az egyik buszmegálló, a 
másiknak a kivitelezésére pedig hamarosan sor kerül. 

Mindenki Piknikje
a Millenniumi Parkban (a forrásnál)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2012. július 
8-án, vasárnap, 15 órai kezdéssel, egy játékokkal és vetélke-
dőkkel egybekötött tábortüzes-batyus piknikre. Kérünk min-
denkit, hogy ételéről-italáról maga gondoskodjon, a jó hangu-
latot a Lovas Jövőjéért Egyesület biztosítja.
Egy kis ízelítő a tervezett játékokból, vetélkedőkből: 

  kapura rúgás
  kötélhúzás
  tollaslabda verseny
  célbadobó verseny
  palacsintaevő verseny
  és még sok minden más...

Mindenkit – kicsiket és nagyokat egyaránt
– szeretettel várunk!

Esőnap: július 14, szombat, 15 óra.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:

Vellai János: 20-414-5470 

Nyári lovas tábor
Kedves Gyerekek!

Lovason a huszárok bázisán általános-, középiskolások, bejárók és 
bentlakók részére, napi teljes ellátással lovastábort szervezünk! Lo-
vaglás, kézművesség, természet, lovas és huszár történelem, kézmű-
vesség.
A lovas tábor időpontjai:
Június 25-től - Június 29-ig    •   Július 2-től - Július 6-ig
Július 9-től - Július 13-ig     •     Július 16-tól - Július 20-ig
A tábor részleteiről telefonon,
vagy e-mailen adunk részletes felvilágosítást!
Kérésedre a tábor feltételeiről
tájékoztatót küldünk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Címünk: 8228. Lovas, Huszárok utca 1.
Tel.: Abonyi Gábor 0036 20 539 1301
Email.: gaborabonyi@gmail.com 
 
Baráti üdvözlettel: 
Abonyi Gábor
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Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

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

Üvegezés
Hőszigetelt üveg készítése

és beépítése hagyományos nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium készítés.

Helyszíni munka hétvégén is.

Telefon: 06/30-237-44-56.

GÓLYAH Í R

az Úr 2012. évében, szent iván havának 15. nap-
ján,  00 óra 10 perckor a  veszprém vármegyei Csolnoky Fe-
renc Kórház szülészeti osztályán  2800 grammal és 52 cen-
timéterrel e földi világra jött második gyermekünk   Pintér 
Zselyke Ida  kisasszony.
Közlöm isten dicsőségére,  a magyar faj élni akarásának je-
gyében: vitéz Pintér Kornél

StRAndbéRLet
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
alsóörs Község Önkormányzata a lovasi 
lakosok részére:

• felnőtteknek 2000,- Ft/szezon
• gyermekeknek, nyugdíjasoknak 1000,- Ft

szezon kedvezményes strandbérletet biztosít. 
Feltétel: igazolványkép és lakcímigazoló 
kártya.

Bejelentést kaptunk Ba-
latonkeneséről egy idős as�-
s�onytól, hogy elő�ő nap te-
lefonon felhívták a� E-ON 
nevében, és jele�ték, hogy 
másnap mennének ho��á 
villanyórát cserélni. 

Meg is jelent nála két férfi, 
akik óracserére hivatkoztak, 
illetve azt mondták neki, hogy 
hoztak 10000 forintot, de csak 
20000 forintos van náluk, 
amit fel kellene váltani. Az 
idős asszonynak gyanús lett a 
pénzváltás, ezért azt mondta a 
két férfinak, hogy pár percen 
belül megérkezik az unoká-
ja. Erre sietve távoztak. Óra-
cserét természetesen nem vé-
geztek. Bűncselekmény nem 
történt, mert az idős asszony 
talpraesetten kivágta magát, 
az otthon tartott pénze pedig 
hiánytalanul megmaradt. A 
bejelentést bárhonnan kaphat-
tuk volna!

Itt az idegenforgalmi
szezon! 

Nemcsak a közvetlen Bala-
ton-parti, hanem a háttér te-
lepüléseken is megnő az ide-
genek, az idegen gépkocsik-
kal közlekedők száma. Szép 
számmal akad köztük olyan, 
aki a nagyobb tömeget, forgal-
mat, a pihenésre vágyók óvat-
lanságát kihasználva készül 
bűncselekmény elkövetésére. 
Közülük kerülnek ki a trük-
kös tolvajok, a besurranók, a 
strandi tolvajok, a gépkocsik 
„elkötői”.

A Harley-Davidson moto-
ros találkozóval megkezdő-
dött a legkülönbözőbb rendez-
vények sorozata, amelyek jó-
kedvű, felhőtlen szórakozást 

nyújtanak az érdeklődőknek. 
A felszabadultság azonban 
ne váljon felelőtlenséggé! Ne 
hagyjuk őrizetlenül a holmin-
kat, táskáinkat, nyitva a laká-
sunkat, a házunkat, a gépko-
csinkat még a pakolás idejé-
re sem.

A bulizás egyik velejárója 
lehet a mértéktelen alkohol-
fogyasztás, amelynek ered-
ményeképpen nem érzékeljük, 
hogy túl hangos a zene, ami 
zavarhatja a nyugalomra vá-
gyókat, és nemcsak éjjel, ha-
nem nappal is.

Már valószínű a könyökün-
kön jön ki a „zéró toleran-
cia”, mégis szólnom kell róla. 
Alkohol vagy más tudatmó-
dosító szer, illetve bizonyos 
gyógyszerek fogyasztása mel-
lett tilos a járművezetés. A ke-
rékpár is jármű! 

Az utóbbi időben többször 
is megtörtént, hogy a baleset 
okozója elhagyta a helyszínt. 
Tudjuk, hogy emögött gyak-
ran alkoholfogyasztás áll, és 
a félelem a lebukástól. Arra 
azonban nem gondol a gép-
jármű vezetője, hogy egy sze-
mélyi sérüléssel járó kocca-
nás, ütközés helyszínének el-
hagyása bűncselekmény, és 
elzárásra is ítélhetik az eljá-
rás végén. Ha nem áll meg, 
és nem segít a sérülést szen-
vedett közlekedő embertársá-
nak, sokkal nagyobb bajba ke-
rül, mintha elveszíti egy időre 
a jogosítványát!

Az intelmekkel, a bűnmeg-
előzési tanácsokkal a lako-
sok és a vendégek jobb közér-
zetét szeretném erősíteni. Cé-
lom, hogy minél kevesebb pa-
naszossal, feljelentővel kelljen 
találkozni a kapitányságon.

 Stanka Mária r. őrnagy

Hogy ne váljunk áldozattá...
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a pünkösdi
díjugratás és fogathajtásról

E� év május 28-án, hétfőn 
reggel 10.00 órától ke�dődő-
en rende�tük a ma már hagyo-
mányos pünkösdi lovas vetél-
kedőt. Díjugratásban a póni 
lovasok ke�dtek, 40 centimé-
teres magas akadályokat kel-
let lekü�deniük. 

Utánuk indultak a kezdő-, 
majd a haladó lovasok. Ezek a 
versenyek 13.00 óráig tartottak, 
amikor ebédszünetet tartottunk, 
és közben átépítettük a verseny-
pályát a fogathajtók részére. Itt 
akadályhajtásban és vadászhaj-
tásban mérték össze tudásukat 
az indulók. A vetélkedők veze-
tő bírója Dr. Keszthelyi Csaba, 
időmérő bíró Pajor Laura, pálya-
bírók Szabó Miklós, Úrvölgyi 
László és Dákay Péter voltak. A 
pályák építésére már vasárnap 
délután sor került Kis Áron és 
Maurer István tervei szerint. A 
nevezők szervezésében Szabóné 
Terike és Halász Zsófia segéd-
keztek. A rendezőség gondos-
kodott megfelelő érmekről, ser-
legekről és természetesen aján-
dékokról is, hogy a résztvevők, 
jó eredményeiket jutalmazandó 
emlékekkel távozhassanak. 

Ital és étel kínálatot a hely-
beli Sarok Borozó szolgálta-
tott. Játékárus, fagylaltos és kür-
tőskalács készítő is kínálta áru-
it a szép számú érdeklődőnek. 
A sikeres lebonyolításhoz nagy-
ban hozzájárult a felsőörsi, al-
sóörsi és a lovasi önkormány-
zat, a Csopaki Jásdi pince, az 
Alsóörsi Szöszi cukrászda, Pap 
Huba Lovasról, Varga János fo-
tós, Simon László, Úrvölgyiné 
Szabó Annamária, Tóth Eszter-
ke, Sárdi Máté és a Sarok Bo-
rozó. Veszprémből Tóth Ottilia, 
Szijj Hajnalka és a Báva Bt. Az 
Andromeda Travel Székesfe-
hérvárról, a kölni Schumacher 
család, a hamburgi Heinemann 
Medizin Technik GmbH., a ber-
lini Ungarn Reisen, és Budapest-
ről a Farkas és Társa Bt. Köszön-
jük a szíves támogatást és segít-
ségüket!!!
Póni kategória eredményei:  

1. helyezett: Németh Bettina, 
Pécselyről, Vadóc nyergé-
ben

2. helyezett: Németh Georgina 
Lilivel, szintén Pécselyről

3. helyezett: Sólyom Eszter 
Balatonfüredről, Gitta nevű 
pónival

Díjugratás, kezdő kategória:     
1. helyezett: Sas Ro-

land, Riadó-Rapid lóval, 
Simontornyáról

2. helyezett: Sas Roland Fa-
timával

3. helyezett: Széplábi Fü-
löp Tapolcáról, Szemafor-
Széltoló nyergében

Haladó kategória:
1. helyezett: Sári Ádám 

Nemesvámosról, Laguna 
nevű lóval

2. helyezett: Néth Tibor 
Simontornyáról, Riadó-
Rapiddal

3. helyezett: Néth Tibor Fati-
ma nyergében

Fogathajtás eredményei:
1. helyezett: Kovács Tamás 

Balatonalmádiból, Ritmus 
és Páva lovakkal

2.  helyezett: Penk Gábor Aj-
káról, Vándor és Betyár lo-
vaival

3.  helyezett: Maurer István 
Szabadság pusztáról, Ar-
nold és Pajti nevű lovakkal

Vadászhajtás eredményei: 
1. helyezett: Jáni Levente 

Veszprémből, lovai Ritmus 
és Páva

2. helyezett: Maurer István 

újra Arnold és Pajti lovai-
val

3. helyezett: Szentesi Vajk 
Balatonalmádiból, Csöpke 
és Kicsi lovakkal

Július 7-én a Falunapok ke-
retében ló szépségversenyt 
és lovagkori lovas-ügyességi 
vetélkedő rendezése az Egye-
sület következő feladata. A 
már tavaly decemberben el-
indított Irodalmi Pályázat 
eredményének kihirdetése is 
ezen a napon lesz. Részletes 
programot a kezdési időpont-
ok pontos megjelölésével, e 
lap hasábjain is fellelhetők. 
Minden kedves érdeklődőt 
örömmel és szívesen várunk! 

J.v.P.

A kö�elmúltban Beneda 
Ágnes és Kárpáti Zoltán 
festményeiben gyönyörköd-
hettek minda�ok, akik ellá-
togattak a faluhá� nagyter-
mében. Sajnálatos módon 
kevesen tették tis�teletüket a 
kiállítás megnyitójára, ahol 
Ferenc�y Gáborné polgár-
mester ass�ony mondott be-
s�édet. 

Beneda Ágnes 1985-ben 
született Budapesten. 11 éve-
sen rajzszakköre kezdett el jár-
ni. 1997 óta él Balatonfüreden. 
Kedvenc technikái a pasztell, 
akvarell és az olajfestés. Leg-
inkább tájképeket és épülete-
ket szeret festeni, rajzolni vagy 
fotózni.

Kárpáti Zoltán 1973-ban 
született Hevesen. A képző-
művészettel 2001 óta kezdett 
el foglalkozni autodidakta mó-
don. A portrék és egyéb figu-
ratív ábrázolási módok a ked-
vencei. Kísérletező típus, ezért 
a ritkábban használt technikák 
vonzzák. 

A kiállítás július 3-ig tekint-
hető meg a faluház nagytermé-
ben. 

Potyondi János grafikusmű-
vész kiállítására július 20-án 
(péntek) 18 órakor kerül sor a 
faluház nagytermében. 

-Legelső kiállításom 2006. 
augusztus 19-én Paloznakon 
volt, közel hetven grafikával. 
Paloznakhoz ezer szállal kö-

tődöm, mivel hosszú-hosszú 
évek óta minden nyarat itt a 
család nyaralójában töltünk, 
valamint a hosszú hétvégéket 
késő őszig. Változatlan csodá-
lattal ámulva a panorámát, a 
több száz éves parasztházakat, 
pincéket és a természet folya-
matos megújulását. Nem utol-
só sorban megemlíteném az 
örök szenvedélyemet a horgá-
szatot – vallja magáról a grafi-
kusművész.

Képeiben az állatok, főként 
a lovak, a Balaton, a mediter-
rán tájak és a természetrajzok 
jelennek meg. Mindenkit sze-
retettel várunk, hogy gyönyör-
ködjenek az illusztris grafikák-
ban. 

Szendi Péter

Nyári kiállítások lovason KÖZLEKEDIK 
A CSALÁD

közlekedésbiztonsági ve-
télkedő

A megalakulásának 
20. évfordulóját ün-
neplő ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési Bi-
zottság a 2012. évre 
meghirdeti a „Közleke-
dik a család” közleke-
désbiztonsági vetélkedő-
sorozatot.
A vetélkedő céljairól, a 
részvétel feltételeiről, az 
értékes nyereményekről 
és a jelentkezési határ-
időről bővebb informáci-
ókat talál a www.lovas.
hu honlapon.
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szeretettel várjuk a iv. Paloznaki Jógahétvégére!
Rendezők: Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd és Paloznak Község Önkormányzata; 

Támogatók: Paloznaki Civil Egyesület (PaCi) és magánszemélyek.
A programokon a részvétel ingyenes.

• Filmvetítések a szín alatt a Tájház udvaron 
• Ayurvedikus és Ma-uri masszázs a Faluház tetőterében

– jelentkezés és jegyváltás az Info-pultnál. 
• Játszóház, hennafestés, rajz és kézműves foglalkozás.

• A kiállítás megtekinthető igény szerint – jelentkezés az Infó-pultnál.
• A rendezvény alatt jógabüfé működik vegetáriánus hideg és meleg ételkínálattal mérsékelt árakon. Menü- és 

étkezési jegyek az Infó-pultnál válthatók.

A gyakorlásokra jöjjön kényelmes öltözetben és ne tele gyomorral. Lehetőség szerint hozzon magával 
polifómot, vagy plédet.

Amennyiben szeretne hozzájárulni a rendezvény sikeréhez,
köszönettel fogadunk minden segítséget és adományt.

Főszervező: Nagy Julianna Pushkar - Jógaoktató Balatonfüred, Paloznak +36 (20) 941-8773
Szervezők: Sári Annamária +36 (30) 213-0785, Bartl Betti +36 (20) 312-6812

Részletes program és tájékoztató: a www.paloznak.hu, www.jogaerd.hu  és www.sadhanastudio.hu oldalakon.

PÖrKÖltFőző-
verseNy

a lovasi Napok alkalmával
2012. július 7.

Nevezési lap

Név: ...................................................................................

Cím és telefonszám: .....................................................

.............................................................................................

 .............................................
 aláírás

Kérjük a nevezési lapot a teleházban szíveskedje-
nek leadni július 3-ig. Nevezési díj nincs. Minimum 
10 adag étel készítése, melyből három adagot a zsű-
ri részére kell bocsátani. a rendezőség a tűzifát és a 
helyet biztosítja. bővebb információ: szendi Péter 
87/575-083 és 30/530-3466-os telefonszámokon 
vagy a konyvtar@lovas.hu e-mail címen.

Új könyvek a könyvtárban
Újabb kötetekkel gazdagodott a lovasi bibliotéka. Tekintse meg Ön is a 
„listát”, egyben várjuk szeretettel a könyvtárban. Kérjük, amennyiben 
valamilyen könyvet szeretne megrendelni, szíveskedjék jelezni 
személyesen, vagy a cikk alján található elérhetőségeken.

Örkény István. Április
Horváth Judit: Rózsák hercegnője
Bujdosó István: Európa futballnemzetei
Axel Gutjahr: Madárvendégek a kertben
Jan Stradling: Több mint sport
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai
Popper Péter: Az önmagában térő ösvény
Harsányi Zsolt: Édes fiam
Jurányi Zsolt: Az alvilág zsoldjában
Papp Diána: Szerdán habcsók
Sárfi N. Adrienn: Bolond lélek
Flautner Lajos: Varázslat Toszkánában
Szabó Győző: Toxi kóma
Ken Follett: A modigliani botrány
Agatha Christie: Parker Pyne esetei
Forró Pál: Játék a havason
Marlo Morgan: Vidd hírét az igazaknak
Sohonyai Edit: Kockacukor
Leslie L. Lawrence: Ganésa gyémántjai
Szabó Róbert Csaba: Fekete Dacia
Örkény István: Egyperces levelek
Barry Jonsberg: Nem semmi!
Charles Benoit: Te voltál
Gál Róbert: A szenvedély muzsikája Kálmán Imre
Erdész Károly-E. Kisházi Rozália: Középkori várak a Bakonyban és a 
Balaton-felvidéken
Bényei Miklós: Helyismeret, helytörténet
Gállné Gróh Ilona: Énekeljünk együtt ringató magyar népdalokat!
Kozák Ágnes: Mesevilág a Balaton mélyén

teleház és könyvtár nyitva tartása:

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

Elérhetőségek: 87//575-083, konyvtar@lovas.hu

Szendi Péter


