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A júniusi testületi ülésen legelő-
ször az új honlap készítésére adott 
árajánlatokról tárgyalt a képvise-
lő-testület. A három ajánlat között 
igen nagy volt az árkülönbség. 
Volt egy 687 ezer, egy 581 ezer 
és egy közel 140 ezer forintos 
árajánlat, melyet a Marbledgtl 
ajánlott. Utóbbit fogadta el a falu 
vezetősége. Az új honlap sokkal 
letisztultabb, érthetőbb és átte-
kinthetőbb lesz, mint a mostani. 

A DRV önkormányzati viziköz-
mű vagyonértékelését is elfogad-
ta az önkormányzat. A közműva-
gyon-értékelési szakvéleményt a 
rendeletnek megfelelően az Álla-
mi Regionális Vízművek Közmű 
Vagyon Értékelő Konzorciuma 
készítette el. A vagyonértékelés 
fordulónapja 2015. június 30., a 

vagyonértékelés az ekkori idő-
pontnak megfelelő állapotot tük-
rözi. A vagyonértékelés 1 évig 
érvényes (2016. június 30.). A 
Képviselő-testületnek döntenie 
kellett arról, hogy a vagyonér-
tékelést elfogadja és azt átve-
zeti könyveiben. Lovas Község 
Önkormányzatának viziközmű 
vagyon nyilvántartása és a meg-
küldött értékelés azonban néhány 
ponton nem egyezett, ezért a nyil-
vántartást vezető Lászlóczkiné 
Vas Magdolna tárgyalásokat kez-
deményezett a DRV Zrt-vel. Mint 
kiderült más Önkormányzat is 
hasonló helyzetben van, viszont 
ha az értékelést 2016. június 30. 
napjáig az Önkormányzat nem 
fogadja el, akkor érvényét vesz-
ti, és az Önkormányzatnak saját 
költségén kell újat készíttetnie.

Az idő rövidsége miatt a DRV Zrt. 
Önkormányzati és Kommunikáci-
ós Osztály azt javasolta az érintett 
Önkormányzatok részére, hogy 
határozatukat oly módon hozzák 
meg, hogy a vagyonérték összege 
a tárgyalások eredménye függ-
vényében változhasson. A DRV 
Zrt. az Önkormányzatok részére 
felajánlotta a viziközmű vagyonra 
vonatkozó vagyon-nyilvántartás 
vezetésére vonatkozó szolgálta-
tását is. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy bármilyen csere, kar-
bantartás és egyéb munkálatok 
folytán változás következik be a 
vagyonértékben, azt a DRV Zrt. 
a nyilvántartásba átvezeti néhány 
forintos (tájékoztatásuk alapján 
alkalmanként 100 forint alatt) dí-
jért cserébe.
   Szendi Péter

A testületi ülésről jelentjük...
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A Balaton Riviéra 
falvaira, és az egész 
Balaton-felvidékre 
azt mondják, olyan, 
mint Provance. De 
szerintünk ennél is 
sokkal több. 

Varázslatos táj, ben-
ne olyan elvarázsolt 
kis faluval, mint Lo-
vas. Örömmel küldjük 
az apró völgyben és a 
hegyoldalban megbújó 
boros gazdákhoz és szál-
lásadókhoz a turistákat, 
akik nyugalmat szeret-
nének, természetközel-
séget. Madárcsicsergésre 
ébredni, este békakuruty-
tyolást hallgatni a kerti 
széken üldögélve. Sárga-
barackot szedni reggelire 
a kertből, túrázni, bicik-
lizni, lovagolni. 
Ám ez a forgalom két-
irányú a Tourinform 
irodában. Nem csak 
vendégeket küldünk, 
de a lovasiakat is vár-
juk itt Alsóörsön a Vas-
út utca 3-ban, a strand 
bejáratával szemben, 
a játszótérnél. Miért 
érdemes benézni hoz-
zánk? Például, hogy 
beszélgessünk egy ki-
csit a teraszon ülve. 
Biztosan tudunk Önök-
nek ajánlani például 
olyan programokat, 
amik a lovasi őslako-
sokat, nyaraló tulajdo-
nosokat is érdekelnék. 

De kíváncsiak vagyunk 
a véleményükre, a ter-
veikre. Gondolkozzunk 
közösen!
Értékesítünk jegyeket 
színházi előadásokra. 
A Tihanyi Szabadté-
ri Színpad előadásai 
az idei szezonban is 
nagy kedvencekkel – 
Primadonnák, Hatan 
pizsamában, Legyen 
a feleségem, Hernádi 
Judittal, Gálvölgyi Já-
nossal, Kern Andrással 
- és sok újdonsággal vár 
bennünket. Nem marad-
hatnak ki a repertoárból 
a gyermek előadások 
sem: Vuk, Lúdas Ma-
tyi; és a koncertek sem: 
Csík zenekar, Budapest 
Bár. Az alsóörsi Amfi-
teátrumban mutatja be 
a Pannon Várszínház 
a Mária evangéliumát 
augusztus 6-án este. 
Tolcsvay László és a 
két Müller Péter rock-
operája biztosan szen-
zációs esemény lesz a 
maga nemében. Nálunk 
beszerezhetők a jegyek 
ezen kívül az Egy bo-
lond százat csinál című 
zenés vígjátékra is, amit 
a Strandszínházban mu-
tatnak be július 22-én, 
Alsóörsön.  De lesznek 
gyerekszínházi előadá-
sok is a strandon, példá-
ul Heltai Jenőtől a Szé-
pek szépe. 

Balaton Riviéra: Lovasiaknak és Lovasért

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
NYITVATARTÁSA

 Hétfő:  Szünnap 
 Kedd:  16.00-19.00 óráig 
 Szerda:  16.00-19.00 óráig 
 Csütörtök:  16.00-19.00 óráig 
 Péntek:  16.00-19.00 óráig 
 Szombat:  9.00-12.00 óráig 
 Vasárnap:  Szünnap

Új könyvek 
 a könyvtárban

Frei Tamás: Agrárbárók
Ken Follett: Veszélyes gazdagság
„Legkedvesebb könyvem volt…”  

– a balatonfüredi Városi Könyvtár pályázatára 
beérkezett díjnyertes írásművek

Emma Thompson:  
Nyúl Péter további kalandjai 

Szendi Péter

Füreden koncertezik 
ezen a nyáron Demjén 
Ferenc, Bródy János, 
Koncz Zsuzsa, Rúzsa 
Magdi és az Omega. 
Minderre vagy a Ticket 
Portal által értékesített 
koncertekre, rendez-
vényekre az alsóörsi 
Tourinform irodában és 
a csopaki információs 
irodában – a vasútállo-
más épületében – is le-
het jegyet kapni. 

Horgászjegyeket is ér-
tékesítünk.  Helyi kö-
tődésű ajándéktárgyak-
ból, borokból is van 
nálunk választék. Jöj-
jenek, beszélgessünk! 
Július 1-jétől, hétfőtől 
vasárnapig, reggel ki-
lenctől este hétig nyitva 
vagyunk.

Szeretettel várja Önt 
a Balaton Riviéra 

csapata
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Megemlékezés 
a trianoni 

diktátumról
2016. június 4-én a lovasi Szűz 
Mária Szent Neve tiszteletére 
szentelt XIII. századi műemlék 
templom ősi falai között a 
trianoni diktátum 96. gyászos 
évfordulójára emlékeztek a 
megjelent hívek.

A szentmise végén Főtisztelendő 
vitéz Ajtós József László esperes-
plébános felelevenítette az 
1920. június 4-én a Magyar 
Királyságra kényszerített 
trianoni békeparancsot, mely 
igazságtalanul elszakította az ősi 
magyar területek 2/3-át, valamint 
magyar honfitársaink millióit 
kényszerítette idegen államok 
uralma alá.

Megrendítő visszatekintését 
követően Pintér Huba Csanád 
ministráns, a csopaki Református 
Általános Iskola első osztályos 
tanulója elszavalta Vályi Nagy 
Géza: Három könny című 
irredenta versét. A szentmise 
nemzeti imádságunk a Himnusz 
énekhangjaival zárult.

 vitéz Pintér Kornél

Az eddigi szokásokhoz 
híven, idén a Pünkösd 
hétfőre tervezett verse-
nyt, sajnos a nagy 
esőzések miatt két hét-
tel elhalasztva május 
29-én rendezte meg 
a Lovas Egyesület. 
A verseny programja 
azonban nem válto-
zott, délelőtt fogath-
ajtással kezdtünk, 
ezen belül kétfordulós 
akadályhajtással, me-
lyet Maurer István ny-
ert Nemesvámosról, 
egyedüli hibátlanként 
mind a két fordulóban. 
A második helyezett, 
Glück Bernadett, sze-
ntgáli versenyző, össz-
esen egy hibával telje-
sített és csupán egy 
másodperccel volt gy-
orsabb a harmadik he-
lyet megszerző, szintén 
egy hibával hajtó Pintér 
Kálmánnál, aki Nemes-
vámosról érkezett. A 
vadászhajtásban, - ahol 
elsősorban a fogat gy-
orsasága számít - sz-
intén Maurer István 
nyert, itt is hibátlanul 
hajtva és három másod-
perccel megelőzve 
Pauer Imrét. Pintér 
Kálmán vadászhajtás-
ban is megszerezte a 
harmadik helyet.

Az ebédszünet és 
pályaátépítés után 
díjugratás követ-
kezett, először póni 
kategóriában, ahol a 
nagyon fiatal ajkai 
versenyzők aratták le a 
babérokat. A győzelmet 
Németh Nóra szerez-
te meg Csillag nevű 
lován, Farkas Zoé és 
Bálint Benedek előtt, 
akik mindketten Móni-
val versenyeztek. A 
nagy lovaknál kezdő 
kategóriában Vass 
Enikő Balatonfűzfőről 
mérette meg magát két 
lovával, melyek közül 
Ábránddal hibátlanul 
teljesített. A haladó 
lovasoknál már több 
induló nevezett, és 
nagyon szoros verse-
nyben Lénárt Károly 
B a k o n y c s e r n y é r ő l 
Káróval első, Karakán-
nal második lett, 
megelőzve a lovasi 
színeket képviselő Tóth 
Otília - Parázs párost.

Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt 
a falunapi lovas pro-
gramokra, és a sze-
ptemberre tervezett 
hasonló díjugrató és fo-
gathajtó versenyünkre 
is.

Kis Áron

Fogathajtó és  
díjugrató verseny
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Az új dolgok iránti érdek-
lődés sajnos nem csak a 
jószándékú emberek ki-
váltsága. Egy bankkár-
tyát, egy autót, egy ke-
rékpárt, egy okmányt, egy 
köteg pénzt, egy mobilte-
lefont is fel lehet fedezni, 
de ezen esetekben a cse-
lekmény mögött nem ta-
láljuk a pozitív szándékot.
A fentiek elkerülése vé-
gett, az elmúlt évek ha-
sonló időszakában tapasz-
talt rendőrségi hatáskörbe 
tartozó megtörtént esetek 
kapcsán néhány hasznos 
tanácsot fogadjanak el an-
nak érdekében, hogy a va-
káció csak a Balatonról, a 
nyaralásról és a kellemes 
emlékekről szóljon:
F igye lme t l enségünk 
és könnyelműségünk 
„eredményeként” nyara-
lás – pihenés közben se 
veszítsük el személyes 
iratainkat, értékeinket! 

Közterületi  „szarkák” 
ellen legjobb orvosság a 
vagyontárgyaink iránti fo-
lyamatos figyelem és óva-
tosság, a nyitva felejtett 
hátizsák vagy a padon ha-
gyott, figyelemre sem mél-
tatott táska tartalma észre-
vétlenül válhat köddé!  
Ittas állapotban négy ok-
ból se közlekedjen két 
vagy több keréken, mert:

a). Veszélyezteti önma-
ga, és embertársa/i/ 
személy és vagyon-
biztonságát!

b). A kiszabott bírság 
„lefogyaszthatja” 
pénztárcáját!

c). Bevont vezetői en-
gedélye nélkül csak 
nézheti járművét!

d). Akár büntetőeljárást 
is kockáztat, ha alko-
holos állapotban ül a 
kormány mögé! 

A biztonságos  
nyaralásért

Kerékpárt lezáratlan álla-
potban ne hagyjon soha, 
semmilyen körülmények 
között! Ne adjunk tudato-
san esélyt a közúti balese-
teknek – a perzselő nap-
sütés, a kritikus forgalmi 
tömeg, a nyári klimatikus 
viszonyok hatására lelas-
sulnak reflexeink! 
Gépkocsinkat minden 
esetben zárjuk és győ-
ződjünk meg a bezárt ál-
lapotról magunk is! Nyá-
ri kánikulában parkoló 
gépkocsiban kisgyermek, 
házi kedvenc nem marad-
hat!  Parkoló autójában 
semmilyen értéket ne 
hagyjon! 
Strandra fürödni, na-
pozni, pihenni járnak az 
emberek alapvetően - de 
ne feledje, van aki egyéb 
célból tartózkodik a töröl-
közők és strandpapucsok 
sűrűjében, így mindig 
gondoskodjunk értékeink 
megfelelő védelméről!
A vízpartra csak a leg-
szükségesebb értékein-
ket vigyük magunkkal! 
Ne feledje, a parti csalá-
di „törölköző-széf” ideje 
már vagy 25 éve lejárt! 
Szállodában, apartman-
ban, családi nyaralóban 

ajtót, ablakot felügyelet 
nélkül nyitva soha ne 
hagyjon! Szórakozni jó-
zanul sokkal biztonságo-
sabb és gazdaságosabb, 
mint bármely anyagtól 
módosult tudattal!

Amennyiben valakinek 
a sérelmére a fenti intel-
mek maximális betartása 
ellenére bármilyen jog 
vagy szabályellenes cse-
lekmény bekövetkezik, 
ennek tényét haladéktala-
nul jelezze a Balatonfüre-
di Rendőrkapitányságnak, 
vagy bármely rendőri 
szervnek annak érdeké-
ben, hogy a szükséges és 
hatékony intézkedés a 
lehető legrövidebb időn 
belül foganatosítható le-
gyen, a sikeres felderítés 
és a minél hatékonyabb 
kármegtérülés érdekében. 

   Szekeres Kornél c. r. 
őrgy.

          Balatonfüredi 
Rendőrkapitányság
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