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A testületi ülésről 
jelentjük...

Lovas Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az adós-
ságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatban. Amennyiben 
nyertesnek ítélik a beadványt, a pályázati forrásból a Lovas Fő 
utcai alsó járdaszakaszt, illetve az Ady köz, Mikszáth és Bartók 
Béla utak mart aszfaltozását kívánja elvégeztetni. Megszavazta 
a testület, hogy önerőből járdát építtetnek a Fő utca felső sza-
kaszán, valamint a Balaton utca geodéziai felmérését és az ott 
építendő járda tervét is elkészíttetik. Továbbá döntött a testület a 
hivatal emeletén egy térelválasztó ajtó beszereléséről.

Szendi Péter

Az egyedi azonosítás
jelentősége

Köszönetnyilvánítás
Lovas Község Önkormányzata köszönetét fejezi a 

dán Lone és Brian Stolegaard házaspárnak nagylelkű 

adományukért, melyet az önkormányat faluszépítésre 

fog felhasználni.

A big “Thank you”
The Village Council of Lovas would like to express 

its gratitude to Lone and Brian Stolegaard for their 

generous donation which will be used for beautifying 

our village.

Amikor egy személyt keres-
nek a rendőrök, és egy szem-
tanút meghallgatnak, szinte 
minden embernek már a klasz-
szikus bűnügyi filmekből is-
mert adatok beugranak, amikor 
személyleírást kér tőle az intéz-
kedő egyenruhás: férfi vagy nő, 
milyen életkorú, magas vagy 
alacsony, szemszín, bőrszín, 
haja színe-fazonja, arc alakja-
jellegzetességei, milyen volt a 
ruházata, milyen nyelven be-
szélt, volt-e tetoválása, sérülési 
vagy műtéti heg a testén, stb.

A tárgyakkal kapcsolatosan 
viszont a legtöbb embernek 
sokszor eszébe sem jut, hogy 
bizony szinte mindennek van 
azonosítója, csak figyelmesnek 
kell/ene lennünk!

A gépkocsi rendszáma – 
motorszáma – alvázszáma, a 
mobiltelefon IMEI száma, ok-
mányaink sorszáma, egy fegy-
ver tus, cső, vagy tokszáma, 
egy kerékpár alvázszáma, egy 
karóra sorszáma, egy fűnyíró 
gyári száma; mind-mind fontos 
egyedi azonosító jel.

Egy tehén fülében elhelye-
zett krotália, egy műtárgy írá-
sos vagy numerikus megjelö-
lése, egy gyönyörű személyes 
ékszer azonosítója ugyancsak 
unikális adat.

Ezen adatoknak akkor van 
kiemelkedő jelentősége, ami-
kor egy objektum eltulajdoní-
tásra kerül, mert amennyiben 
a kérdéses azonosító rendelke-
zésre áll, elhelyezhető a körö-
zési nyilvántartási rendszerben.

Így amennyiben egy rendőr-
ségi igazoltatás, vagy halaszt-
hatatlan nyomozati cselekmény 

/ helyszíni szemle, házkutatás 
/ során olyan tárgyak kerülnek 
elő, melyek eredetére, tulajdon-
jogára vonatkozóan hiteles bi-
zonyítékokkal nem rendelkezik 
annak birtokosa, nem kizárt, 
hogy az adott tárgy bűncselek-
ményből származik.

Ilyenkor a kérdéses tárgyak 
a körözési rendszerben kerül-
nek ellenőrzésre. Amennyiben 
a nyilvántartás találatot jelez, 
kiderül, milyen számú ügyben, 
melyik rendőrkapitányság, mi-
lyen tényállás alapján körözi az 
adott tárgyat.

A megtalált érték a lefogla-
lást követően jogos tulajdono-
sának visszaadásra kerül, így a 
bűncselekménnyel okozott kár 
száz százalékban megtérült.

Ez a folyamat csak akkor 
lehet ilyen egyszerű, és nagy 
eséllyel sikeres kimenetelű, 
ha Ön bármilyen: közlekedé-
si, elektronikai, informatikai, 
háztartási, szórakoztató, mun-
kavégzéshez szükséges eszköz 
vagy tárgy vásárlása esetén 
annak egyedi azonosítóját tar-
talmazó papírokat gondosan 
megőrzi, hogy szükség esetén 
azt a nyomozóhatóság rendel-
kezésére tudja bocsátani.

Továbbá kiemelten hasznos, 
ha jelentős értéket képező tár-
gyairól fényképpel is rendelke-
zik, amelyeket szükség esetén 
szintén a nyomozóknak átadva, 
jelentősen segítheti a sikeres 
felderítést. 

Szekeres Kornél c.r.őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság

Fotó: lovas.hu
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Hirdessen a Lovas Hírekben!

1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 Ft

információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

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

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti 
vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, 
életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meg-
győződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, csa-
ládi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, 
nemi identitása, vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés 
éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos meg-
különböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és meg-
szüntetése.

Keresse fel Dr. Fábián Alexandra
Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens

ügyfélfogadását:
06 30/ 377-4272, drfabianalexandra@gmail.com

Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési
és Önkéntes Ház 

8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107.,
Tel.: 06 88/401-110

2016. augusztus 1-jén 8.00 – 12.00 óra között
2016. augusztus 8-án 8.00 - 12.00 óra között
2016. augusztus 15-én 8.00 - 12.00 óra között
2016. augusztus 22-én 8.00 – 12.00 óra között

Tamási Áron Művelődési Központ 
8300 TAPOLCA, Kisfaludy u. 2-6. 1. em. 

2016. augusztus 2-án 12.00-16.00 óra között

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Köszönetnyilvánítás 
Lovas község önkormányzata nevében szeretném megköszönni azoknak a segí-
tőknek, támogatóknak a tevékenységét, akik nélkül a  18. Lovasi Napok rendez-
vény nem jöhetett volna létre. Név szerint ők a következők.
Az információs sátorban segítettek: Baloghné Torma Veronika, Hajdu-Briant Ág-
nes, Kránitz Istvánné Erika, Madarász Margit, Sárdi Benőné Ági, Surányi Zoltán 
Ferencné Kati, Szőnyi Liza és Tőzsér Ferencné Irén.
A bejáratnál Őry Sándor, Nesztinger Péter, Horváth Ferenc és Nagy Sándor se-
gédkeztek. 
Zsigmond Istvánnak szerencsére a lovas programokkor nem kellett „beavatkoz-
nia”. De jelenlétével biztosította a rendezvényt.
A színpadi összeszerelésben, a kábelek kihelyezésében, majd a falunapok után 
az alábbi emberek segédkeztek: Tretykó Áron, Mihály András, Simon Géza, Si-
mon Róbert, Tóth János, Sümegi József, Klopp István, Tóth Tibor, Hercz József, 
Kemenes Dénes, Szélessy Lajos, Tóth Ábel.
A Polgárőrség részéről: Tóth László, Ács Károly, Ódor Tamás, Simon Géza.
Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni az önkormányzat dolgozóinak, vala-
mint Sárdi Máténak, Volford-Hull Zitának és Szendi Péternek. A finom ételeket 
Gerbelné Magdikának köszönhetjük. 
Támogatók voltak: Alsóörs, Lovas, Paloznak községek önkormányzatai, Balaton-
almádi Hulladékgazdálkodási Kft., Skicc Nyomda, László Dénes, Simon Istvánné 
Ildikó, Vince Kiadó. Ferenczy Gáborné

Mindenki piknikje Lovason
Sajnos az idei évben nincs szerencsénk az időjárással, mert a tervezett 
kinti rendezvényeink időpontjában rendre megjön az eső, hogy elijessze 
az embereket a részvételtől. Így a tervezett kinti tűzrakásból, sütésből és 
tábortűzből, gázon való kolbászsütés lett.
Főleg a szabadtéri piknikre vásárolt az egyesületünk pályázati pénzből 
sporteszközöket, labdákat, de az időjárás és az elijesztett résztvevők 
kisebb száma miatt nem úgy sikerült ez a program, mint szerettük 
volna. Vellai János munka nélkül maradt, illetve csak „alapjáraton” járt.
Természetesen eszünkbe sem jutott, hogy elhalasszuk más időpontra 
a rendezvényt. Június 19-én délután 4 órától megtartottuk, mert akik 
ott voltunk, kényelmesen elfértünk a kemence körüli fedett részen, így 
inkább csak a kreatív társas játékokkal foglalták el magukat a gyerekek.  
A felnőttek pedig nagyokat beszélgettek, ami manapság már nem 
nagyon „divat”, még az ismerősök és szomszédok között sem.
Az időközben megsült finom kolbásztól és a hozott italoktól egyre jobb 
kedve lett a társaságnak és Kránitz Erika palacsintái is mind elfogytak a 
végén, pedig jó sokat sütött.
Azt hiszem, nem mondok újat senkinek sem azzal, hogy a már szokásos 
arcokat fedezhettük fel ezen a rendezvényen is, de mi mindig ennél 
több emberre készülünk. A végén a szokásos konklúzió, aki ott volt jól 
tette, mert jól éreztük magunkat.

Horváth Ferenc
Lovas Jövőjéért Egyesület Elnöke

Fergeteges rock and roll party
és magyar retro zene

augusztus 12-én (péntek) 21 órától

a lovasi faluház udvarán

Mindenkit szeretettel várunk!
Információ: Szendi Péter (30-530-3466 és 87-575-083)

Fellép:
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Tizennyolcadik alkalommal ren-
dezték meg Lovason a már hagyo-
mányosnak tekinthető falunapokat. 
Az idei programsorozat a Nagy 
Gyula Galériában kezdődött. Nagy 
Gyula Egry József-díjas festőmű-
vész halálának 50. évfordulója al-
kalmából rendezett emlékkiállítá-
son Ferenczy Gáborné polgármes-
ter asszony méltatta a festőművész 
munkásságát. Továbbá felhívta a 
figyelmet arra is, hogy a galéria 
idén ünnepli 10. születésnapját. Az 
elmúlt évek során számtalan sok ki-
állítás volt, mely tovább öregbítette 
Lovas hírnevét.
A nagy meleg ellenére az Acro 
Dance fellépésére már sokan vol-
tak kíváncsiak. A füredi táncegyüt-
tes több országos versenyen indult, 
ahol értékes helyezéseket ért el. 
Lovason is nagy sikert arattak. 
Ezután Kontrát Károly országgyű-
lési képviselő mondott beszédet. 
Elmondta, hogy a község mindig is 
közel állt és áll a szívéhez. Ferenczy 
Gáborné polgármester asszony kéré-
sére egyből igent mondott. Egyben 
felhívta a vendégek figyelmét arra, 
hogy Lovason a lovas turizmus, a 
bor és gasztronómia példaértékű. 
A 2011-es X-Faktor győztese Ko-
csis Tibi több száz ember előtt 
énekelte legnagyobb slágereit. Sze-
rénysége, kiváló hangja, színpadi 
produkciója méltán váltott elisme-
rést a nézők körében. A Búgócsiga 
együttes pedig fergeteges utcabál-
lal zárta az első napot.
Másnap már a kulináris élvezeteké 
volt a főszerep. Idén hét csapat ne-
vezett be a pörköltfőző versenybe. 
Voltak, akik sertésből, más mar-
hából, de voltak, akik vadhúsból 
készítették el a finomabbnál-fino-
mabb ételeket. A zsűri tagjai meg 
is jegyezték, hogy évről-évre egyre 
jobb ételek rotyognak a kondérok-
ban. 

A szervezők gondoltak a gyere-
kekre is. Nekik népi játszótérrel 
kedveskedtek. Közben lehetőség 
volt póni lovaglásra és a NABE 
által Balaton játszóházra is. Kuri-
ózumnak számított a nagyvázsonyi 
Tarsoly László kovácsmester be-
mutatója is. A gyerekek és a felnőt-
tek természetesen kipróbálhatták a 
kovácsmesterséget. Többen most 
először, de elmondásuk szerint nem 
utoljára.
A polgármesterek-alpolgármes-
terek fogathajtó versenyét idén 
negyedik alkalommal szervezték 
meg. Az országban kuriózumnak 
számító eseményen Fábry Szabolcs 
Nagyvázsony polgármestere dia-
dalmaskodott. A második helyen 
Czeglédy Ákos Paloznak első em-
bere végzett. A képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára a tavalyi győztes, 
Tósoki Imre Tihany polgármestere 
állhatott. Negyedik lett Ferenczy 
Gábor Alsóörs alpolgármestere. 
Az ötödik helyre Volford-Hull Zita 
Lovas alpolgármestere futott be. A 
rendezvény érdekessége, hogy még 
soha, senki nem tudta megvédeni a 
címet. 2013-ban ugyanis Sövény-
házi Balázs Nemesvámos polgár-
mestere, rá egy évre Czeglédy 
Ákos Paloznak előjárója,  tavaly 
pedig Tósoki Imre Tihany polgár-
mestere diadalmaskodott. Mivel a 
magyar lovas nemzet és a telepü-
lésen nagy hagyományai vannak a 
lovassportágaknak, ezért tartottak 
egy színvonalas lovasbemutatót is 
a lovas akadálypályán. 
Délutántól a programok a nagyszín-
padon folytatódtak. Volt néptánc, 
operett, könnyűzenei koncert. Az 
est sztárvendége pedig a Dolly Roll 
volt, akik közel 700 ember előtt ze-
néltek, fergeteges koncertet adtak. 
A tizennyolcadik Lovasi Napok a 
Sa-Si Duó fellépésével zárult. 

Szendi Péter

Fergeteges Lovasi Napok
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Programjainkhoz jó szórakozást kíván
a rendező Pannónia Kulturális Központ.

Augusztus 05. péntek
19:00   Rubato Band
19:30   Borlovagrendek bemutatkozása
20:00   A fesztivál ünnepélyes megnyitása
20:30   Kid Rock & Roll Sporttánc Egyesület
21:00   Sztárvendég: Charlie
22:30   Illés emlékzenekar

Augusztus 06. szombat
19:30    „Három Grácia „ nemzetközi halfőző
                verseny eredményhirdetése
19:00   Rubato Band
20:00   Csillagnyílás Balettcsoport
20:30   Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió
21:00   Zespól regionalny
               podhale grupa spiska z jurgowa
22:00   The Bits - Beatles emlékzenekar

Augusztus 07. vasárnap
19:30   Zespół pieśni i tańca dobroń
20:00   Spirit Dance Company
20:30   Ritmus Tánc és
               Mozgásművészeti Egyesület
21:30   Gazdag Tibor és a Gr. Grog

Augusztus 08. hétfő
20:00   Winners Versenytánc Egyesület
20:30   Ajka Kristály Sportegyesület
21:30   Orosz Zoltán harmonika művész

Augusztus 09. kedd
19:00   Rubátó Band
20:00   Fláre Beás együttes
21:30   Swing-Swing zenekar

Augusztus 10 szerda
20:00   Tóth Pisti Máté Péter emlékműsora
20:30   Khalida és a Drágakövek
21:30   Parno Graszt

A rendezvényt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatta.

www.sylaworld.hu

Grafikai tervezés és kivitelezés:

Augusztus 17. szerda
19:30   Zetelaki ezüstfenyő
               gyermek néptáncegyüttes
20:00   Csillagnyílás Balettcsoport
20:30   Dávid Roland
21:30   Creme De La Pop

Augusztus 18. csütörtök
20:00   Sissy Divatszalon divatbemutatója
20:30   Bonita Sporttánc Egyesület
21:30   TouRMIx zenekar

Augusztus 19. péntek
20:00   Serica folk ’n’ roll
21:30   Rulett együttes

Augusztus 20. szombat
18:30   Esélyegyenlőség a színpadon
               - a zene és a tánc jegyében
19:30   Nyitragerencséri hagyományőrző csoport
20:00   Ataru Taiko Dobszínház
21:15   Zenés tűzijáték
21:30   Intermezzo Latin Club

Augusztus 21. vasárnap
20:00   Színpadon Németh Tamás
20:30   Veszprémi Modern Táncműhely
21:30   Frisson zenekar

Augusztus 11. csütörtök
20:00   Gurgolya gyermek néptáncegyüttes
               Borostyán népdalkör
               Ringató Balaton táncegyüttes
20:30   Free Dance
21:30   Fun Thomas Band

Augusztus 12. péntek
20:00   Vision Hip-Hop Dance
20:30   VBSK Aerofit
21:30   Fg-4 Illés-Fonográf emlékzenekar

Augusztus 13. szombat
20:00   Dal-Ma Musical - és Zenés Színpad
20:30   Dance Action Tánccsoport
21:30   Viktória zenekar

Augusztus 14. vasárnap
20:00   Rebel-Lion Tánc-Sport Egyesület
21:00   Gájer Bálint
22:00   Selector Emka

Augusztus 15. hétfő
20:00   Fortuna RGT Sportegyesület
20:30   Flash Dance Várpalota
21:30   Hősök

Augusztus 16. kedd
20:00   Footnotes Dance Company
20:30   Balaton Fitness SE
21:30   Klubdélután zenekar
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A rendezvény támogatói:

Balatonalmádi Város
Önkormányzata


