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A 2011-es évet az Európai 
Önkéntesség évének nyilvání-
tották. Schmitt Pál államelnök 
úr  felhívta a figyelmünket, 
hogy a lakosság 30 százaléka 
aktívan, 70 százaléka pasz-
szívan vesz részt önkéntes fel-
adatok ellátásában. Szerinte 
nekünk kell döntenünk, hogy 
ki-ki melyik oldalra akar állni. 
Másnap, Károly spanyol király 
meghívására, Madridba repült, 
természetesen hivatalos látoga-
tásra. A vörös iszap által sújtott 
területekre felesége társasá-
gában érkezett, aki a károkat 
látva azt kérdezte, - Most mit 
tegyünk? 

Rengeteg honfitársunknak a 
válasz kézenfekvő volt, elmen-
tek és segítettek az ott élő baj-
bajutottaknak.

2010 nem volt egy jó év, akár 
a külhont, akár az itthon tör-
ténteket nézzük. Haitiben több 
mint 200ezer ember maradt a 
földrengés utáni romok alatt, 
ma már a kolera is pusztítja 
soraikat. A Mexikói-öbölben 
ömlött az olaj, chilei, kínai bá-
nyászok a föld alatt rekedtek, 
az árvizek az egész világon 
taroltak, a földcsuszamlás-
ok emberek ezreit temették 
maguk alá, kitörtek a vulká-
nok: a jávai Merapi, az izlandi 
Eyjafjullajökull.  Görögország 
beindította a gazdasági csőd-
helyzetek sorát Európában. 
Portugália, Olaszország de 
még Spanyolország sincsenek 
jobb helyzetben.

Magyarországon a belvíz ca. 
15 milliárd forint kárt okozott. 
A 4,5 millió hektár mezőgaz-
dasági terület egy nagy részét, 
azaz 1 millió hektárt idén nem 

tudnak a gazdák megművel-
ni. A belvíz 360ezer hektáron 
tömörítette, kilúgozta a talajt, 
ráadásul feleslegesen költöttek 
százmilliókat az őszi talajmű-
velésre. Az ár- és belvízveszély 
miatt 12 megyében 254 tele-
pülésen és a fővárosban folyt 
védekezés, ahol 2300 ember 
és 454 szivattyú dolgozott. 
Devecser környékén az ajkai 
vörös-iszap zagytározó fala 
szakadt be, löszfalak omlása 
és árvizek miatt házak dőltek 
össze, családok jutottak nyo-
morba.

A létminimum és a nem-
zetközi statisztika, - az u.n. 
szegénységi küszöb érték – hi-
vatalos adatai szerint, minden 
harmadik magyar szegény.

A médián keresztül nap mint 
nap kapjuk a különféle szerve-
zetek, alapítványok támogatást 
kérő felszólításait. Érdekesség, 
hogy hazánkban működik 
az Afrikáért Alapítvány, ami 
most a Kongói Demokratikus 
Köztársaság fejlődéséért kér 
segítséget, mivel komoly hu-
manitárius krízisben szenved-
nek. A nyomor, a szegénység, 
a természeti katasztrófák és a 
szellemi elmaradottság leküz-
déséhez keresnek nálunk is 
pártfogókat. Megjegyzem, Af-
rika egyetlen –nálunk sokkal 
gazdagabb – országáról sem 
tudok, ahol működne  minket  
támogató szervezet, vagy ala-
pítvány. 

A múlt század igen kemény 
ötvenes, hatvanas éveiben ha-
zánkban a társadalmi munka 
óriási méreteket öltött. Elég, ha 
csak példaként a Hanság lecsa-
polását, vagy a tsz.-ekhez ki-

küldött diákok, katonák, gyári 
munkások „ingyen munkáját” 
említem. Ma már nem köz-
munkáról, társadalmi munká-
ról, vagy pláne ingyen munká-
ról, hanem finoman, korunk-
hoz illően, önkéntes munkáról 
beszélünk. 

Lovason hagyománya van 
a közösségért vállalt munkák, 
feladatok elvégzésének. Öröm 
látni, ahogy a falu fejlődik, 
gyarapodik és egy viszonylag 
magas színvonalon tartja ma-
gát, akár társadalmilag, akár 
kulturálisan.

Záró gondolatként, jó lenne 
ha csak példát mutató emberek 
tartanának szónoklatokat, fel-
hívásokat. Akkor biztos, hogy 
több ember lesz majd hajlan-
dó önként részt venni a meg-
hirdetett programok kivitele-
zésében. Nagyon kevés olyan 
államfőt, minisztert láttam, 
aki maga is megfogta volna a 
lapát nyelét, gátat épített, vagy 
oltotta a tüzet önkéntes ala-
pon. Agitálni, pénzt gyűjteni 
viszont annál többet!

J.v.P.

Gondolatok a humanitásról

Lovas Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját az

1848–1849-es forradalom
és szabadságharc

évfordulója tiszteletére rendezett községi megemlékezésre.

Történelmi megemlékezés helye:
Lovas, Templom tér

Ideje:
2011. március 15.,  8.30 órakor

PROGRAM:
Ünnepi beszédet mond:

Ferenczy Gáborné
  Lovas Község polgármestere

Ünnepi műsort adnak
az Endrődy Sándor Általános Iskola diákjai

Történelmi lovas bemutató és felvonulás:
 Hunyady Huszár és Betyár Hagyományőrző Egyesület 

Koszorúzás

Kérjük, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket!
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Február elején a 2010. évi 
munkát értékelő állomány-
gyűlést tartottunk a Balaton-
almádi Rendőrkapitánysá-
gon. Kapitány úr beszámolt 
az elmúlt év eredményeiről, 
valamint értékelte a szakte-
rületek teljesítményét.

A Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság illetékességi te-
rületéhez 3 város, valamint 
11 község tartozik. Adataink 
szerint a Kapitányság illeté-
kességi területén elkövetett 
bűncselekmények 59%-át a 3 
városban követték el. A leg-
többet a kapitányság szék-
helyén Balatonalmádiban, 
majd Balatonkenesén, végül 
pedig Balatonfűzfőn.

A három városon kívül, a 
közvetlenül a Balaton parton 
fekvő teleülések következnek 
az elkövetett bűncselekmé-
nyek sorában, majd pedig a 
parttól távolabb fekvő tele-
pülések.

Az ismertté vált bűncse-
lekmények száma 972-ről, 
1429-re nőtt. A vagyon elle-
ni bűncselekmények száma 
az összes ismertté vált cse-
lekménynek mintegy 3/4-t 
teszi ki. Ezen cselekmények 
száma 658-ról 1054-re nőtt. 
A növekedést egyértelműen 
két dolognak köszönhetjük. 
Az egyik, hogy 2009. évre 
visszanyúlva több jelentős 
súlyú sorozat bűncselek-
ményt derítettünk fel 2010. 
évben, illetőleg a tárgyévben 

is komoly sikereket értünk 
el a sorozat jellegű bűncse-
lekmények felderítésében. A 
másik oka a növekedésnek a 
strandon és a gépjárművek-
ből történő lopások esetén 
eltulajdonított okiratok és 
bankkártyák nagy száma. 

2010. évben az iktatott 
bűnügyek, elrendelt nyo-
mozások száma 962-ről, 
853-ra csökkent. Nyilván-
való a nyári idegenforgalmi 
szezonban itt nyaraló vendé-
gek ellen elkövetett lopások, 
betörések, besurranások és a 
havi iktatások száma közöt-
ti összefüggés. A szezonon 
kívüli időszakban viszont 
a felügyelet nélkül maradó 
nyaraló ingatlanok feltörése 
jelent állandó munkát és ki-
hívást a szolgálat számára. 

A vagyon elleni bűncselek-
mények elkövetése miatt el-
rendelt nyomozásokon belül 
a lopások száma 261-ről, 238-
ra, a betöréses lopások száma 
212-ről, 148-ra csökkent. A 
veszélyeztetett objektumok 
palettája változatos, szóra-
kozóhelyek, üzletek, lakások, 
melléképületek, garázsok 
és gépjárművek, azonban a 
„sláger” továbbra is egész 
évben a nyaralóingatlanok. 
A betöréses lopások kapcsán 
elmondható, hogy a kisebb 
súlyú cselekmények mód-
szere rögtönzött és primitív, 
míg a nagyobb súlyú cselek-
ményeket előre jól megfon-
toltan, a helyszín előzetes, 

gondos felmérése után köve-
tik el.

A közrend elleni bűn-
cselekmények (garázdaság, 
rongálás, okirat hamisítás, 
okirattal visszaélés stb.) 
száma 96-ról, 186-ra növe-
kedett. A garázda jellegű 
cselekmények döntő részét 
a nyári idegenforgalmi sze-
zonban a motiválatlan ron-
gálás és személyi sérülést 
okozó magatartással adja.

Kábítószerrel vissza-
élés bűncselekménye miatt 
2009-ben 8 esetben, 2010. év-
ben 23 esetben rendeltünk el 
nyomozást. Az esetek zömét 
a nyári szezonban regisztrál-
tuk, és az elkövetők jelentős 
része is nyaralni érkezett te-
rületünkre. Kábítószer ter-
jesztése miatt folytattunk, és 
jelenleg is folytatunk eljárást, 
mely esetekben az elkövetők 
főként fiatalkorúak és fiatal 
felnőttek. 

A bűnelkövetők száma 
228-ról 305-re nőtt, melyből 
33 fiatalkorú, 4 gyermekkorú 
személy volt az elkövetés idő-
pontjában. Büntetett előéletű 
az összes elkövető közül 73 
fő volt.

Az előző év adataival ösz-
szehasonlítva 218 helyett 220 
közlekedési baleset történt. 
Ebből a személyi sérüléssel 
járó balesetek száma 70-ről 
63-ra csökkent. Sajnálatos 
módon 2010-ben is történt 1 
halálos baleset. A bekövetke-

zett balesetek közül 28 súlyos 
sérüléssel, míg 34 könnyű sé-
rüléssel végződött. 

A baleseteket előidéző 
okok nem változtak, tovább-
ra is meghatározó a sebesség-
túllépés, az elsőbbség meg 
nem adása és a kanyarodás 
szabályainak megszegése. 

A közlekedés legvédtele-
nebb résztvevői a gyalogo-
sok, illetve kerékpárosok, 
ezért is meglepő, hogy 2010. 
évben, különösen a nyári 
idegenforgalmi idényben a 
kerékpárosok által okozott 
balesetek száma jelentősen 
emelkedett (20 eset), ezért 
fokozott figyelmet fordítunk 
az ellenőrzésükre. 

A 2010-es országos ada-
tok alapján a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság, a 151 
kapitányság közül, 72 helyet 
javítva, a 48. lett, az összes 
Balaton parti kapitányság 
között, pedig az első.

Célunk a bűnözés csök-
kentése, a közterületi rendőri 
jelenlét növelése, a kapitány-
ság illetékességi területén a 
közrend, közbiztonság fenn-
tartása, a félelemtől mentes 
életminőség megőrzése, az 
állampolgári bejelentésekre 
történő gyors, hatékony rea-
gálás biztosítása, a közleke-
désbiztonság erősítése volt, 
és lesz a 2011. évben is.

Stanka Mária
r. őrgy.

Évértékelés
a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon
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Nehéz évre számít Filep Miklós a Balatonfüredi Kistérségi 
Társulás elnöke. A huszonegy települést magába foglaló szer-
vezet nemrégiben elfogadta az idei költségvetést, mely jóval 
szerényebb, mint a tavalyi. 

Több mint 50 millió forinttal kevesebb pénzből működik eb-
ben az évben a társulás. A 137 millió forintos büdzséből igyekez-
nek racionálisan gazdálkodni. A közel egyharmados csökkenés 
az uniós támogatású mobilszínpad fejlesztés megvalósításának 
köszönhető. Az állami támogatáson kívül a szervezetnek az 
önkormányzatok is fizetnek. A 20 ezer forintos alapdíj mellé 
minden lakos után további 110 forinttal járulnak hozzá a térség 
települései. 

A kiadási oldalon a legjelentősebb tétel, a Veszprém Megyei 
Önkormányzatnak, pedagógiai szakszolgálati feladatokra át-
adott kilencmillió forintos összeg. Filep Miklós elmondása alap-

ján, továbbra is támogatják a mozgókönyvtári feladatokat, mely-
nek 40 százalékát a füredi önkormányzat, 60 százalékát pedig a 
többi község biztosítja. 

Filep Miklós szerint az idei költségvetés annyira csekély, hogy 
abból nagyra törő terveik nem lehetnek. -A több évvel ezelőtti 
elképzelésekhez képest ezek a társulások nem lettek olyan nagy-
ságrendűek, ráadásul a támogatási mértékek is egyre apadnak. 
Ettől függetlenül szükség van a kistérségekre, hiszen az önkor-
mányzatok ügyes-bajos dolgaikról közvetlenül szerzünk tudo-
mást. Örülnénk annak, ha nagyobb lenne a hatáskörünk, ha 
több pénzből gazdálkodhatnánk.

A kistérség esélyegyenlőségi programjának elkészítése kap-
csán felhatalmazták az elnököt, hogy a kötelező szakértő igény-
bevételének törlése érdekében jogszabály-módosítást kezdemé-
nyezzen.

Szendi Péter

Jóval kevesebb pénzből
gazdálkodnak idén

Farsang volt a javából
2011. február 12-én a Lovas 

Jövőjéért Egyesület második 
alkalommal rendezett Far-
sangi mulatságot a Faluház-
ban.

Aznap délelőtt szorgos ke-
zek feldíszítették a Faluház 
nagytermét és a folyosót, ösz-
szeállították a jelmezes gyere-
kek ajándékait, elrendezték a 
tombola nyereményeket. Kora 
délután Gerbelné Magdi néni 
a tevékenykedett a konyhában, 
készültek a finom farsangi 
fánkok. Péjó Erzsi néni, Sár-
diné Ági néni, Tóth Kálmánné 
Marika néni és Tőzsérné Irén-
ke pedig a szendvicseket készí-
tették a nagy alkalomra. 

Délután 4 órakor szállin-
gózni kezdtek a vendégek 
is: jelmezes gyerekek, szü-
leik, nagyszüleik.... A bejá-
ratnál Sárdiné Ági néni és 
Hunyadiné Erzsi fogadta őket 
nagy szeretettel. Minden jel-
mezes gyermek ajándékot ka-
pott, de meg kellett dolgozni-
uk érte. Pap Eva remek ötlete 
és munkája jó szórakozásnak 
bizonyult a gyerekek körében: 
Eva kis „halastavat” készített 
sok-sok kifogni való hallal, 
melyek bendőjében ajándék 
lapult. A kisebb gyerekek ha-
laiban plüss játék, zsírkréta és 
frutti lapult, a nagyobbakéban 
nápolyi, mandarin és finom 
édességek. Miután mindenki 
kifogta a saját halacskáját és 
eltelt a „belsőségekkel”, Hu-

nyadi Kitti és Linda sorba 
állították a jelmezes gyereke-
ket, kiosztották nekik a sor-
számokat és kezdetét vette a 
zenés felvonulás. A jelmezes 
gyerekek többször felvonultak 
a közönség előtt, megmutatták 
magukat. Aztán a közönségen 
volt a sor; szavazni kellett az 
első 5 helyezettre. Nagyon 
izgalmas volt a verseny, mert 
tele volt a kínálat jobbnál jobb, 
ötletesebbnél ötletesebb jel-
mezekkel.

Aztán elérkezett a nagy pil-
lanat: megszületett az ered-
mény!!! Íme a helyezettek:

I. Pintér Huba Csanád
II. Vellai-Nemes Samu
III. Heidinger Szilárd
IV. Heidinger Noémi
V. Kovács Botond
Gratulálunk kis nyertese-

inknek és szüleiknek! Jutal-
mul könyvutalványt és okle-
velet kaptak.

A jelmezverseny után kez-
dődtek a vetélkedők: volt 
fánkevő verseny, székfogla-
ló, egymás etetése joghurttal, 
bekötött szemmel (ez nagyon 
vicces volt!!), csokievő verseny 
és később a felnőtteknek bor-
felismerő verseny. 

Mindeközben – hála 
Kránitzné Erikának, Péjó Er-
zsi néninek, Tóth Kálmánné 
Marika néninek és Tőzsérné 
Irénkének - folyamatos volt 
a kiszolgálás a büfében: fino-
mabbnál finomabb szendvi-

csek, sütemények, az öblítés-
hez pedig mindenki megtalál-
ta a kedvére való itókát.  

8 óra körül a kisgyerekes 
szülők elkezdték „összecso-
magolni” a kimerült aprósá-
gokat és hazaindultak velük. A 
többiek éjjel 1-ig mulattak.

Úgy érzem, hogy az egész 
esemény nagyon sikeres volt 
– úgy a felkészülésben, mint a 
részvételben. Nagy örömömre 
másnap is sokan eljöttek segí-
teni a rendrakásban, takarí-
tásban. Köszönöm Mindenki-
nek, hogy segítségével, részvé-
telével hozzájárult a Farsangi 
bál sikeréhez. 

Képek a neves esemény-
ről itt láthatók: http://www.
lovas-je.info/fasang-2011/far-
sang-2011.html.

Külön köszönet fáradhatat-
lan Önkénteseinknek, szpon-
zorainknak: Abonyi Gábor, 
Ács Károly, Dienes Károly, 
Gerbelné Magdi néni, Fa-
zekas Gábor, Hercz Máté, 
Hull David, Hunyadyné Er-
zsi, Hunyadi Kitti, Hunyadi 
Linda, Kemenes Dénes, Kósa 
Barnabás, Kovács Kriszti-
na, Kránitzné Erika, Magocsi 
Andrea, Lampert Lajos, Pap 
Eva, Pap Huba, Sárdiné Ági, 
Ifj. Sárdi Zsolt, Surányiné Kati, 
Tóth Eszter, Tóth Kálmánné, 
Tóth László, Tóthné Farkas 
Mária, Tőzsérné Irénke, Vellai 
János. Köszönjük a felajánlott 
tombolatárgyakat is, nagy örö-
möt okoztak a nyerteseknek. 

Hull Zita
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MEGHÍVÓ
Az Endrődy Sándor Általános Iskola

színjátszó csoportja

2011. március 12-én, szombaton
17.00 órakor

bemutatja

Moliére:
Kényeskedők

című komédiáját
a Lovasi Faluház kultúrtermében.

Szereplők:

I. KÉRŐ:   Szekeres Dominik
II. KÉRŐ:   Halász Attila
GYÖRGY ÚR:   Guáth Norbert
MAGDI:   Békési Eliza
KATI:    Eidmann Réka
IRMA:    Guáth Amarillisz
TERI:    Tóth Klaudia
MARI:    Halasi Zsófia
MASCARILLE márki:  Sebestyén Máté
JODELET vikomt:  Szűcs Mátyás
I. GYALOGHINTÓS:  Guáth Norbert
II. GYALOGHINTÓS: Guáth Gyula
PRIBÉK:   Fuit Krisztián
KOLDUS:   Hercz Máté

Rendezte:
Szűcsné Molnár Ágnes

Mindenkit szeretettel várunk!
Az előadásra a belépés ingyenes!

Támogató:
Lovas Község Önkormányzata

Meghívó
A Lovas Jövőjéért Egyesület klubdélutánt tart.

Dátum: 2011. március 25. péntek 
Időpont: 17 óra 

Helyszín: Faluház nagyterme

Program:

 17 órakor Kácsorné Sárdi Ágnes tart előadást az 
elsősegélynyújtásról: háztartási balesetek ellátása: 
vérzés, törés, égés, akut rosszullétek. Mit kell 
tennünk ilyen esetekben?

 Előadás után kötetlen beszélgetés; gyerekeknek, 
fiataloknak, játékoskedvű felnőtteknek játék 
(pingpong, csocsó, kártya, társas)

Minden kedves érdeklődőt, minden korosztályt 
szeretettel várunk!

2011. április 3-án vasárnap 9 órától 17 óráig

BOLHAPIACOT
tartunk!

Cím: Lovas, Balatoni u. 9.
Mindenféle áruval Németországból

alacsony áron!

Kedves lovasi teleház- és könyvtárlátogatók!
Újra megnyílt a teleház és könyvtár Lovason.

Nyitvatartási idő:
Hétfő:  15.30 – 18.30 
Kedd:  15.30 – 18.30 
Szerda:  15.30 – 18.30 
Csütörtök:  15.00 – 18.00 
Péntek:  15.00 – 18.00 
Szombat – Vasárnap:   szünnap

Szolgáltatások:
•	 számítógép- és internet használat;
•	 szkennelés, nyomtatás;
•	 fénymásolás;
•	 CD-  és DVD írás;
•	 fax küldés és fogadás belföldre.

Elérhetőségek:   87/575-083      konyvtar@lovas.koznet.hu
Szeretettel várok minden kedves látogatót. 

Üdvözlettel:
Bognár Mónika

        művelődésszervező
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 Katasztrófák és végidő?
Helyszín: Lovas Faluház kultúrterem

2011. március 2. (szerda) 18 óra
Előadás: Túlélés -újjászületés

Előadó: Dr. Tóth Ferenc a Szent István Egyetem docense

2011. március 30. (szerda) 18 óra
Előadás: A spiritualitás jelentősége: Az idősödők katasztrófa lélektana

Előadó: Dr. Iván László gerontológus a Semmelweis Egyetem professzora

2011. április 13. (szerda) 18 óra
Előadás: A Föld gazdái avagy  kirablói

Előadó: Jókai Anna Kossuth- díjas író és költőnő

2011. április 16. (szombat) 15 óra
Előadás: „A válság mint esély.”

Előadó: Dr Kopp Mária pszichológus a  Semmelweis Egyetem professzora

A már kialakult gyakorlat szerint az előadások után nyílt kérdésekre van lehetőség, 
ezután pedig az „ emlékkönyvbe” lehet aláírást kérni, illetve a személyes 

kérdéseket feltenni.

A műsorváltozás joga fenntartva!

A belépés díjtalan, adományokat
a rendezvény fenntartására 

szívesen fogadunk!

Szervező:
Lovas Község Önkormányzat

Honlap:
www.lovas.hu

Információ:
20/6624104,20/9568558, 
konyvtar@lovas.koznet.hu
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Meghívó
 Gulyafordítás hagyománya Dunántúli táncházzal

                    
A farsang farkán tartott gulyafordítás a pásztorok nyájfordító hagyományaihoz kapcsolódik. Ha 
ugyanis a jószág éjfélkor a másik oldalára fordul, bő és szerencsés szaporodás várható. Ezért a 

pásztorok kolompolás, ostorpattogás, tülkölés közepette vonultak végig a falun.

Ezt a hagyományt szeretné feleleveníteni ismét a 
Hunyady Hagyományőrző Egyesület

Lovas Község Önkormányzata támogatásával

Időpont: 2011. március 5.   18 óra
A fáklyás felvonulás a Malomvölgy utca végéről

 ( Márffy Bencééktől) indul!
A felvonulás menete: Malomvölgy-Vörösmarty- Fő utca- Faluház

A felvonulók a lovasi faluházba érkeznek.  

19 órától élőzenés gyermek –majd felnőtt táncház!  
                           Muzsikál: Nyitrai Tomi és barátai

Tanít: Szigligeti Gábor 

A rendezvényre a belépés ingyenes 

Teával és forralt borral várunk mindenkit!
A táncház rendezvénye alatt büfé üzemel.


