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A testületi ülésről jelentjük...
A települési szilárd hulla-

dék gyűjtésére és elszállítá-
sára vonatkozó szervezett 
közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló ön-
kormányzati rendelet meg-
alkotását tárgyalta az önkor-
mányzat. Mint ismeretes a 
képviselő-testület a március 
31. ülésén tárgyalta a fenti 
rendelet-tervezetet, melyet 
az illetékes környezetvédel-
mi igazgatási szervnek el-
küldött. A szakhatóság véle-
ménye megérkezett, néhány 
apró módosítástól eltekintve 
azt elfogadásra javasolta.

Elfogadta a falu vezetősége 
a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásá-
ról szóló beszámolót. Ezek 
szerint rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben 
nyolc család részesült. Az 
önkormányzat a település 
gyermekjóléti feladatainak 
ellátását önállóan a Lova-
si Gyermekjóléti Szolgálat 
működtetésével biztosítja. 
A Gyermekjóléti Szolgálat 
az önkormányzat költség-
vetésében meghatározott 
családsegítés szakfeladaton 

nem önálló intézményként 
működik. Szakmai szem-
pontból a jogszabályok által 
meghatározottak szerinti irá-
nyítás mellett önállóan végzi 
tevékenységét.

A Gyermekjóléti felada-
tokat Bácsi Imréné család-
gondozó látja el, a szolgá-

lat engedélyében, szakmai 
programjában, a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak-
nak megfelelően a megbí-
zási szerződésben foglalt 
munkaidő keretben. A be-
számolóból kiderül, hogy 
szociális válsághelyzetben 
lévő várandós anya a tele-

pülésen nem volt. 2013. év-
ben a településen gyermek 
és fiatalkorú által elköve-
tett bűncselekmény szintén 
nem volt. Kiskorú, illetve 
fiatalkorú személy sérelmé-
re elkövetett bűncselekmény 
sem történt a településen. 

Szendi Péter

ISMÉT VÁLASZTOTTUNK
A 2014-es európai parlamenti választásokon, a névjegyzékben lévő 394 választópolgár közül,

170 járult az urnák elé, mely valamivel több mint 43 százalékos részvételi arányt mutat. 

A pártokra az alábbiak szerint alakult a szavazás:

A választások során minden rendben zajlott.
Lovas Község Önkormányzata köszönetet szeretne mondani

a Választási Bizottság tagjainak a korrekt munkáért. 

1. FIDESZ-KDNP 94 szavazat 55.29 %
2. JOBBIK 31 szavazat 18.24 %
3. EGYÜTT-PM 14 szavazat 8.24 %

4.-5. LMP és DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 11-11 szavazat 6.47 %
6. MSZP 7 szavazat 4.12 %
7.-8. SMS és A HAZA NEM ELADÓ 1-1 szavazat 0.59 %
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Június 9-én, Pünkösd 
hétfőn 14. alkalommal 
rendezte meg a Lovas 
Egyesület a hagyományos 
amatőr díjugrató és fogat-
hajtó versenyét, melyre 
idén is szép számmal je-
lentkeztek versenyzők.

Az egyre népszerűbb póni 
díjugratással kezdődött a 
versenynap. A kilenc neve-
zőből öten teljesítették hi-
bátlanul a pályát, így köztük 
összevetésre került sor. Az 
első helyet ismét hibátlan 
lovaglással Király Tamara 
szerezte meg Angel nevű lo-
ván, második Tamás Jázmin 
szintén Angellel, harmadik 
Merényi Réka Pillangóval. 

A nagylovak kezdő kate-
góriájára érkezett idén is a 
legtöbb nevezés, a tizenhét 
indulóból heten teljesítet-
tek hibátlanul, közülük az 
összevetésben Tóth Otília 
Macival a lovasi színeket 
képviselve, a harmadik he-
lyen végzett. A versenyt 
Nagy Evelin nyerte Tün-
dérrel, második Menyhárt 
Gyöngyi Regény nyergé-
ben. Egyesületünkből még 
két fiatal versenyző vállal-
kozott a megmérettetésre: 
Szíjj Hajnalka Parázzsal és 
Tóth Diána Szellővel. Első 
versenyükön a pálya telje-
sítése volt a cél, ami mind-
kettőjüknek két-két hibával 
sikerült. A haladó verseny-
számban nyolc indulóból 

csupán Ruzicska Eszter-
nek sikerült hibátlanul lo-
vagolni Lady nevű lován, 
ezzel egyértelműen nyert 
a Zászló Tícia-Csellengő 
és Nagyvári Ildikó-Rabló 
párosokkal szemben. 
A délutáni programban 
fogathajtáson belül aka-
dályhajtásban 14, vadász-
hajtásban 9 kettesfogat és 
3 egyesfogat indult. Aka-
dályhajtásban a viszonylag 
nehéz pályát csak ketten 
hajtották meg hibátlanul. 
Az összevetésben Maurer 
István nyert Szentesi Vajk-
kal szemben, a harmadik 
helyet Koch László sze-
rezte meg két verőhibával. 
Meglepő módon a vadász-
hajtásban senki sem tudta 
felborítani ezt a sorrendet. 
Az egyes fogatoknál 
Szőke Tamás végzett az 
élen, Öveges János és 
Lengyeltóti István előtt. 
A lovakat eléggé megterhe-
lő hirtelen meleg ellenére 
sikeres és jó hangulatú ver-
senynapot zártunk, bízom 
benne, hogy a következő al-
kalommal is legalább ennyi 
versenyző és néző megtisz-
teli rendezvényünket. 

Köszönöm az egyesület 
tagjainak, a versenybírók-
nak és a támogatóknak a 
segítséget, szeptember 7-én 
ismét várunk mindenkit a 
lovaspályára.

Kis Áron

Pünkösdi díjugrató
és fogathajtó verseny

Szállásadók,
szállástulajdonosok!

2014. márciustól újabb ad-
minisztrációs terhet zúdítot-
tak a szállásadók nyakába! 
Könyvelési, adózási szakem-
berként és szálláshely-tulaj-
donosként is érintett vagyok 
ebben a témában. Kötelesek 
vagyunk-e online pénztárgépet 
beszerezni és üzemeltetni?

Átnéztem a szabályokat és 
annak érdekében, hogy emiatt 
senki ne szüntesse meg eme 
tevékenységét, ezeket az in-
formációimat ezúton megosz-
tom Önökkel. Az online pénz-
tárgép használatra kötelezettek 
köre eléggé tág. És a jogsza-
bály talán nem eléggé meg-
alapozott. A 48/2013. (XI. 15.) 
NGM rendelet mellékleté-
ben vannak felsorolva azok a 
tevékenységek, amikre vonat-
kozóan kötelező a pénztárgép 
használata. A listában sajnos 
benne van a szálláshely-szol-
gáltatás is. 

És amiért ezt a cikket 
írom, az Áfa-törvény alap-
ján megússzuk a pénztár-
gépezést, ha mindenkinek 
számlát adunk. Tehát adószá-
mos magánszemélyként szám-
latömböt kell vásárolnunk, 
majd ezt kell használnunk. 
Heti jelentés formájában a ki-
adott számla minden adatát le 
kell jelenteni a következő hét 
4. napjáig, tehát csütörtökig 
– sajnos - elektronikus úton. 
A heti jelentést a fent említett 
TEÁOR-besorolás alapján az 
5520-asoknak kell, az 5590 
(egyéb szálláshely-szolgálta-
tások) nem kell küldeni. De 
erre a besorolásra figyelni kell! 

Azon szállásadók, akik 
2013. szeptember 1-je előtt 
kezdték meg tevékenységüket 

és a nyugtaadási kötelezett-
ségüket számlaadással hely-
ettesítették, azoknak 2014. 
március 15-ig (17) be kellett 
ezt jelenteniük a NAV PTG-
SZLAB nyomtatványon. Őket 
a heti adatszolgáltatás alól 
mentesítették!

Azon szállásadók, akik 
2013. szeptember 1-je után 
kezdték meg pénztárgép 
köteles tevékenységüket, 
de pénztárgép használat he-
lyett számlakibocsájtással 
tesznek eleget a nyugtaadási 
kötelezettségnek, nekik már 
be kellett jelentkezniük a NAV 
PTGSZLAB nyomtatványon 
február 15-ig, de ha ezt el-
mulasztották, akkor mielőbb 
meg kell tenniük, mert nekik 
kötelező a heti adatszolgálta-
tás a PTGSZLAB nyomtat-
ványon.

2015. január 1-től minden 
szállásadónak (függetlenül at-
tól, hogy 2013. szeptember 
1-je előtt vagy után kezdett 
pénztárgépköteles tevékeny-
séget, amit számlával helyette-
sítenek) havi bevallást kell ad-
nia! De bízhatunk a jogszabály 
alkotókban! Ugyanis amilyen 
tempóban változnak a szabá-
lyok ebben az ügyben, elég jó 
esélyünk van arra, hogy hatá-
lyon kívül helyezzék a rendel-
kezéseket év végével – esetleg 
év közben is - és 2015-ben 
megússzuk a havi jelentéseket. 
Bízzunk benne!

Szívesen segítek bárkinek, 
akinek a témával kapcsolatban 
kérdése merülne fel!

 
Sáringer Attila 20/310-7241 

Lovas, Balatoni út 8.
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A Sándor Huszárok Lovas 

Klubja 2004-ben 35 napig 
tartó nemzetközi túrájuk 
tizedik évfordulójára ünnepi 
programmal készültek Lova-
son.

Nepumuki Horváth János 
huszár kapitány kísérte vissza 
franciaországi fogságából  az 
idős VII. Piusz pápát. Maga a 
zarándoklás ennek tiszteletére 
szerveződött. A túrán résztve-
vő négy lovunk, huszárjaink és 
a kiszolgáló személyek vettek 
részt, összesen nyolc fő. A túra 
résztvevője volt Abonyi Petra 
lányom, aki az eseményt fotón 
is megörökítette, mint fotográ-
fus. 

Június 1-jén a lovasi refor-

mátus templomban, Petra által 
készített és válogatott fotóiból 
kiállítás nyílt meg. A kiállítást 
Dr. Huszár Pál a Magyaror-
szági Református Egyház Zsi-
natának világi elnöke nyitotta 
meg. Megnyitójában kiemelte 
a történelem ismeretének, ápo-
lásának fontosságát és a túra 
jelentőségét. A kiállítás meg-
nyitóján versek és méltatások 
is elhangoztak világi és egyházi 
vendégek, meghívottak részé-
ről. Örömünkre szolgált, hogy 
a református templomunk meg-
telt érdeklődőkkel.

2014. június 2-án volt pon-
tosan tíz éve, hogy Rómába 

küldöttségünk, mint kiemelt 
vendégek, belovagolhattunk és 
résztvehettünk a Szent Péter té-
ren, szentté avatott II. János Pál 
audenciáján, aki magyarul is 
köszöntötte a huszárokat. En-
nek emlékére és tiszteletére, a 
közös emlékezésre meghívtuk 
Dr. Márfi Gyula érsek urat is, 
aki meghívásunkat elfogadta és 
megtisztelte házunkat. Érsek úr 
mellett, Dr. Huszár Pál főgond-
nok, Dr. Simon Attila a Herendi 
Manufaktura vezérigazgatója, 
pap és tiszteletes urak, a túrán 
résztvevők, barátaink, tisztelő-
ink vettek részt.

Erre az alkalomra készűlt 

emlékező oltárunkon a pápai ta-
lálkozás fotója, a pengéjét néző 
huszár herendi szobor mellett a 
Krisztus Rend Nagykeresztje 
is látható volt, melyet 1814-
ben VII. Piusz adományozott 
Nepumuki János Huszár kapi-
tánynak szolgálataiért. A nagy-
kereszt a Fehérvári Római Ka-
tolikus Egyházi Múzeumból ér-
kezett erre az alkalomra, Márfi 
urunk közbenjárásával.

A baráti beszélgetést megelő-
zően érsek úr egy közös imád-
kozásra hívta kápolnánkhoz a 
résztvevőket. Ez úton köszönjük 
valamennyi barátunknak, hogy 
részt vettek programunkon.

Abonyi Gábor
     elnök

10 év telt el

Itt a nyár! Megkezdődött az idegenforgalmi szezon, amely nem-
csak a közvetlen Balaton-parti, hanem a háttér települések életét 
is megváltoztatja!
A pihenésre vágyó vendégek mellett megnő az idegenek, az ismeret-
len gépkocsival közlekedők száma. Szép számmal akad köztük olyan, 
aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a nyaralók óvatlanságát kihasználva 
követ el bűncselekményt. Közülük kerülnek ki a trükkös tolvajok, a 
besurranók, a strandi tolvajok, a gépkocsik feltörői, „elkötői”.
A mások megkárosításának szándékával érkezők a strandi forgatag 
mellett gyakran választják a kis forgalmú, családi házas, nyaralós öve-
zeteket, a parttól távolabb eső településeket, ahol kevesebb a mozgás, 
ahonnan dolgozni, kirándulni, strandolni mennek az emberek. De ép-
pen ezeken az utcákon tűnhetnek fel az idegenek! 
Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! Nagy 
segítség, ha a szokatlan dolgokra, kérdezgető, nézelődő emberekre a 
rendőrségre történő telefonálással hívjuk fel a figyelmet. Több esetben 
előfordult már, hogy a legegyszerűbb rendőri intézkedés, már az iga-
zoltatás is elriasztotta a bűnözőket, vagy később segítette a nyomozást, 
egy-egy bűncselekmény felderítését.
A telefonálással kapcsolatban felhívom a kedves olvasók figyelmét, 
hogy a megalapozatlan segélykérő bejelentések bármelyik szervezet 
felé, mentők, tűzoltók, rendőrség, szabálysértésnek minősül, és ko-
moly bírsággal jár.
Már ebben az évben is előfordult, hogy a közlekedési baleset okozója 
elhagyta a helyszínt. Tudjuk, hogy e mögött gyakran alkoholfogyasz-
tás áll, a félelem a lebukástól. Arra azonban nem gondol a gépjármű 
vezetője, hogy egy személyi sérüléssel járó koccanás, ütközés hely-
színének elhagyása olyan bűncselekmény, amely elzárással is sújtható 

az eljárás végén. Aki nem áll meg, és nem segít a sérülést szenvedett 
közlekedő embertársának, sokkal nagyobb bajba kerül, mint a jogosít-
vány elvesztése egy időre!
Az idegenforgalmi szezonban számíthatnak rá, hogy a megerősítő 
erőkkel együtt, rendszeresek lesznek a közlekedési és közbiztonsá-
gi ellenőrzések, nemcsak a közutakon, hanem szórakozóhelyeken, a 
strandokon, a rendezvényeken egyaránt!
Jelentős változás történt a Rendőrkapitányság életében. Elkészült az 
új épület Balatonalmádiban a Hadak útja 4-6. szám alatt. Az autóbusz 
pályaudvartól a Polgármesteri Hivatal felé, a Györgyi Dénes Általános 
Iskola közelében. Kollégáink június végén veszik birtokba a korszerű 
elvárásoknak megfelelő munkahelyüket. 

A Rendőrkapitányság elérhetősége, az ügyfélfogadás rendje nem vál-
tozik: 
Pf: 46.
E-mail cím: ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
Telefon: 88/438-711, 593-910, 593-920

Kívánom, hogy a nyár Önöknek és Kollégáimnak
is rendkívüli eseményektől mentesen teljen el!

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi
Rendőrkapitányság

Nyáron is figyeljünk egymásra

(Fotó: Beke G. László) (Fotó: Abonyi Gábor)
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Lovasi értéktár
A magyar nemzeti értékekről 
és a hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. törvény alap-
ján a Hunyadi Huszár és Be-
tyár Hagyományőrző Egyesü-
let (8229 Lovas, Malomvölgy 
u. 35.) a 2014-es évben célul 
tűzte ki, hogy a község nemze-
ti értékeit egy települési érték-
tárba tömörítve összegyűjti. 
A munka kérdőívezéssel kez-
dődik, valamint azt Facebook 
kampány is kíséri. A lakosság-
hoz eljuttatott kérdőíveket az 
egyesület tagjai személyesen 
gyűjtik majd össze. A kérdő-
ívek feldolgozását, az infor-
mációk rendszerezését köve-
tően a vonatkozó kormány-
rendelet vizsgálata alapján az 
Egyesület kezdeményezheti 
egyes értékek megyei értéktár-
ba történő felvételét. 
Az értéktár Lovas község terü-
letén megtalálható nemzeti ér-
tékek adatait tartalmazó gyűj-

temény lesz, melyet online, 
egy újonnan készülő honlapon 
is közzétesznek majd. Kiemel-
kedően fontos célja az egyesü-
letnek, hogy a helyi értékeket, 
hagyományokat, szokásokat, 
valójában bármit/bárkit, amit/
akit a közösség helyi értéknek 
tart megőrizze a jövő nemze-
dékei számára. Ez biztosítja 
hosszú távon, hogy a helyi 
közösségek múltjuk ismereté-
ben igazán becsülni, értékelni 
tudják a hagyományok össze-
kovácsoló erejét. Munkájuk 
során számítanak a lakosság 
készséges segítségére, hiszen 
csak így sikerülhet az értéktár 
felállítása. 
A pályázat megvalósítására a 
Hungarikum Bizottság támo-
gatásával kerülhet sor. 

Hunyadi Huszár
és Betyár Hagyományőrző 

Egyesület
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JÚLIUS 4. (PÉNTEK)
17.00 óra: Szilvássy Pál festőművész kiállítása a Nagy Gyula Galériában. A 
tárlatot megnyitja: Wéhner Tibor művészettörténész
18.00 óra: Csopak Táncegyüttes fellépése a Millenniumi Park 
nagyszínpadán
19.00 óra: Ünnepélyes megnyitó
19.15 óra: Acro Dance (Balatonfüred) fellépése a Millenniumi Park
nagyszínpadán
20.00 óra: Fekete Dávid (Megasztár 2. helyezettje) és zenekarának 
fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán
21.00 óra: Utcabál a Búgócsiga együttessel

JÚLIUS 5. (SZOMBAT)
9.00 órától Pörkölt főzőverseny a Millenniumi Parkban. A versenybe három 
kategóriában lehet benevezni: sertés-, marha és vegyespörkölt. Nevezés 
a helyszínen vagy a www.lovasinapok.hu weboldalon a „Versenyek” 
menüpont alatt.
10.00-15.00 óráig
gyermekprogramok, arcfestés a „Gyermekparadicsomban”
14.00 órakor: Frici a bohóc, a gyerkőcök kedvence, nemcsak gyerekeknek a 
Millenniumi Park nagyszínpadán
13.00 órától: Jó ebédhez szól a nóta a Veszprém Városi Cigányzenekarral
13.00 órától: Lószépségverseny a Lovas Egyesület szervezésében a lovas 
akadálypályán
13.45 órakor: Főzőverseny eredményhirdetése a Millenniumi Park 
nagyszínpadán
14.30 órakor: Polgármesterek fogathajtó versenye a lovas akadálypályán
15.00-17.00 óráig: Pónilovaglás a Millenniumi Parkban. Jelentkezés: Nagy 
Zsanettnél
15.00-19.00 óráig: „Vigyázz rám!” nagyméretű környezetvédelmi társasjáték 
a Balatonról a Nők a Balatonért Egyesület részvételével a Millenniumi 
Parkban, közben környezeti tanácsadás, Balaton játszóház
16.00 órától: Középkori lovagitorna a Pápai Lovasiskola közre működésével 
a lovas akadálypályán
17.00 órakor: Csopak Demizson Allstars Orchestra fellépése a 
Millenniumi Park Nagyszínpadán
18.00 órakor: Stefancsik Annamária, a Pannon Várszínház
szí nész nőjének fellépése a Millenniumi Park nagyszínpadán. Musicalek, 
táncdalok, ope rettek, örökzöld slágerek.
18.30 órakor: Dávid Roland musicalest a Millenniumi Park nagy színpadán
19.30 órakor: Vastag Tamás (X-Faktor) fellépése a Millenniumi Park
nagyszínpadán
21.00 órakor: Utcabál a Frisson zenekarral a Millenniumi Park 
nagyszínpadán

A rendezvényen videófelvétel és fénykép készülhet.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Szervező: Lovas Község Önkormányzata
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466 és 87-575-083.

E-mail: konyvtar@lovas.hu
www.lovasinapok.hu és www.lovas.hu

A két nap során árusok, boros gazdák és vendéglátósok várják szeretettel 
az

érdeklődőket, ráadásul ökopiacot is tartunk
a Millenniumi Parkban.

Ezúton is köszönjük az összes támogatónknak, segítőinknek,
hogy hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez,

őket a honlapunkon tekinthetik meg.


