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A 2010. október 3-i helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásá-
val kapcsolatban a fontosabb tudnivalók-
ról az alábbi tájékoztatót adom.

JELÖLÉS ÉS VÁLASZTÁS
RENDSZERE

A települési önkormányzati képviselők 
választása

A települési önkormányzati képviselőket 
a település választópolgárai egyéni listás 
(kislistás) választási rendszerben választ-
ják meg. 
Jelöltet ajánlani sárga színnel jelölt ajánló-
szelvényen lehet. Képviselőjelölt az lehet, 
akit a településen lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok (Lovas községben 380 
fő) legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Esze-
rint képviselőjelölt az lehet, akire legalább 
4 db érvényes ajánló szelvényt adnak le. 
Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, 
amennyi a településen megválasztha-
tó képviselők száma (4 fő), de szavaza-
ta akkor is érvényes, ha a lehetségesnél 
kevesebb jelöltre szavaz. (1,2,3 vagy 4.) 
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a 
megválasztható képviselők száma szerinti 
a legtöbb érvényes szavazatot kapják. 

Polgármester választás

Polgármester jelöltet ajánlani a fehér 
ajánlószelvényen lehet. Polgármester je-
lölt az lehet, akit a településen lakóhely-
lyel rendelkező választópolgárok legalább 
3%-a jelöltnek ajánlott. Eszerint polgár-
mesterjelölt az lehet, akire legalább 12 db 
érvényes ajánló szelvényt adnak le. 
Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a 
település polgármestere, aki a jelöltek kö-
zül a legtöbb érvényes szavazatot kap. 

Megyei közgyűlés tagjainak választása

A megyei közgyűlés tagjait listán választ-
ják. Listát pártok és egyéb társadalmi 
szervezetek állíthatnak.  Listát ajánlani a 
rózsaszínnel jelölt ajánlószelvényen lehet. 
Az a lista indulhat a választáson, melyet a 
választókerület választópolgárainak leg-
alább 1%-a ajánlott. A választópolgár egy 
listára szavazhat. Az egyes listák a kapott 

szavaztok arányában jutnak mandátum-
hoz, de csak abban az esetben, ameny-
nyiben az összes érvényes szavazat 5%-át 
megszerezték. 

AZ AJÁNLÓSZELVÉNY

Ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor 
azt úgy teheti meg, ha az Önnek meg-
küldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, 
saját kezűleg aláírja, majd azt átadja a 
támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbí-
zottjának. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A választásra jelöltet/listát ajánlani 2010. 
szeptember 3.-ig lehet. Egy választópolgár 
egy jelöltet/listát ajánlhat. Aki ugyanazt a 
jelöltet/listát többször ajánlotta, vagy aki 
több jelöltet/listát is ajánlott, annak vala-
mennyi ajánlása érvénytelen.

A SZAVAZÁS HELYE

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesí-
tőn feltüntetett szavazókörben szavazhat, 
Lovas, Faluház Fő u. 8. szám alatt. Moz-
góurna kérésére most is lehetőség van, a 
szavazást megelőzően a Helyi Választási 
Irodától, szavazás napján a Helyi Válasz-
tási Bizottságtól. Mozgóurna írásban kér-
hető. 

HOGYAN SZAVAZHAT
IGAZOLÁSSAL

Amennyiben Ön 2010. június 16-ig tar-
tózkodási helyet létesített, igazolással 
bejelentett tartózkodási helyén, az igazo-
láson megjelölt szavazókörben szavazhat. 
Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptem-
ber 28-ig, személyesen, vagy meghatal-
mazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig 
kérhet a lakóhelye szerinti illetékes jegy-

zőtől. A kérelem benyújtásához letölthető 
nyomtatvány áll rendelkezésre a www.
valasztas.hu honlapon, illetve elérhető 
bármely választási irodában.

MIT VIGYEN MAGÁVAL
A SZAVAZÁSKOR?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a sze-
mélyazonosságát és lakcímét megfelelően 
igazolja az alábbi igazolványok valamelyi-
kével. 

•	 lakcímet is tartalmazó személyi 
igazolvány (régi)

•	 lakcímigazolvány mellett a kár-
tya formátumú személyi igazol-
vány, 

•	 útlevél, 
•	 2001. január 1-jét követően kiál-

lított kártya formátumú vezetői 
engedély,

•	 Amennyiben igazolással kíván 
tartózkodási helyén szavazni a 
fentieken kívül az Igazolást is vi-
gye magával. 

MIT KELL TUDNI MÉG
A SZAVAZÁSRÓL?

Szavazni csak személyesen reggel 6 órától 
este 7 óráig lehet a fentiekben megjelölt 
szavazókörben. 

Tájékoztatom még a szavazópolgárokat a 
Helyi Választási Bizottság (amely a Szava-
zat Számláló Bizottság feladatait is ellátja 
településünkön) összetételéről.

 Lamperth Lajos a HVB elnöke
 Mecsériné Róka Erzsébet HVB 

elnök-helyettese
 Hudanik Kitti
 Szabó Miklósné
 Vellai János HVB tagjai
 Surányi Zoltánné HVB póttagja. 

Paloznak, 2010. augusztus 12.

Tóth Gáborné
körjegyző

helyi választási iroda
vezetője

TÁJÉKOZTATÓ
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Emlékeztünk, emlékezünk...

Üvegezés
Hőszigetelt üveg készítése
és beépítése hagyományos 

nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium 

készítés
Helyszíni munka hétvégén is.

Tel: 06/30-237-44-56

Csendes a Kapi-
tányság. Beszédesen 
csendes. Mély fájda-
lom úszik a levegőben. 

Augusztus 4-én alig 
éjfél után szolgálattel-
jesítés közben halálos 
lövést kapott egy kol-
légánk Alsóőrsön. A 
vele szolgálatban lévő 
szakközépiskolai hall-
gató tapasztalt rend-
őröket is felülmúló 
lélekjelenléttel intéz-
kedett, értesítette az 
ügyeletet és segítséget 

kért. A perceken belül odaérkező kollégák és a mentők sem tud-
tak már segíteni rajta és az igazoltatás alá vont gépkocsi 21 éves 
fiatal utasán. Őt is elérte a halálos sorozat.

Gyász borult az épületre, gyász van a kollégák szívében, gyá-
szol Balatonalmádi lakossága.

Janiban egy olyan kollégát vesztettünk el, akire méltán büsz-
kék lehetünk. Hét éves rendőri szolgálat tapasztalatával, kiemel-
kedő szakmai tudással, emberi hozzáállással végezte példamu-
tató munkáját. Soha nem zúgolódott a rábízott feladat ellen, 
minden segítséget megadott a kollégáknak, mindig jókedvű és 
mosolygós volt. Csendes, halk szavú, határozott embernek is-
merhettük meg, aki udvarias, tiszteletteljes viselkedésével mu-
tatott jó példát. Élete egy nagy álma valósult meg azzal, hogy 
néhány hete motoros baleseti helyszínelő járőr lett belőle. A civil 
életben is kiváló motoros nagy lelkesedéssel indult szolgálatba 
naponta.

Amikor a helyszínelés befejezése után elhelyeztük az első szál 
virágot és gyertyát a tragédia helyszínén, azonnal megfogalma-
zódott a gondolat, emlékezzünk együtt.

5-én este a Kapitányság előtt felállt, motoros járőrök által 
vezetett gépkocsisorral vonultunk át Alsóörsre a helyszínre. A 
szolgálati járművek kék villogóval, a civil autók vészvillogóval, 

csendesen. A kanyargó úton kígyózó fénysor szívszorító látvány 
volt. A megérkezéskor az egyenruhás és feketét viselő kollégák 
felsorakozása körré egészítette ki a már összegyűlt helybeli lako-
sok sorfalát. És ehhez háttárként szolgáltak a kék fények.

Néhány perces főhajtás után minden oldalról megindul a tisz-
telgők sora, a virágok és meggyújtott gyertyák, mécsesek elhe-
lyezése a két áldozat fényképe körül. Utolsóként a „kis csapat” 
a Közlekedésrendészeti alosztály állománya sorakozott fel, és a 
„vigyázz, tisztelegj!” szavak elhangzása után néhány perces teljes 
csenddel adóztunk az áldozatok emlékének.

Egy férfi fátyolos hangon elénekelte a himnuszt. Hosszú perce-
kig álltunk még a mécses tenger körül. 

Amikor elindultunk az autók felé, megszólalt egy sziréna 
megtörve a csendet, amit sorra követett a többi, a motoroké, a 
szolgálati gépkocsiké és a tűzoltóké is. Egyszerre vibrálni kez-
dett a levegő, szinte kiszakadt a szívdobbanás a mellkasunkból, 
és bepárásodott a legkeményebb kollégák szeme is.

Így emlékeztünk mi, nemcsak a balatonalmádi rendőrök, ha-
nem minden résztvevő a szolgálatban elhunyt kollégánk emléke 
előtt.

És csak ez számít, a többi szóra sem érdemes. Mi tudjuk!

Stanka Mária r. őrgy.
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Becsengetnek

Miért nem lehetek polgármester Lovason?

Mészáros Károly az Endrődi Sándor Általános Iskola igaz-
gatója nemrégiben ismertette az intézmény 2010-11-es mun-
katervét, mi most ebből szemezgettünk egy kicsit. 

2010. június 14-től négy kézilabda edzőtábort szerveztünk. 
Fogadtuk az ónódi árvízkárosult gyermekeket, és az erdélyi 
testvértelepülés tanulóit. Az óvodában és az iskolában a köte-
lező meszeléseket és felújításokat elvégeztük. Tanulóink nyári 
táborozáson vettek részt Borgátán. Sporteredményeinkhez tar-
tozik, hogy a nyári szünetben megnyertük a Kisiskolák atlétika 
országos bajnokságát. Az idei évben első alkalommal sikerült 
megnyerni a DÁN - Kupát is. Diákolimpián, Pécsen szerepelt 
a III. korcsoportos csapatunk. Két korosztállyal vettünk részt a 
Cell-Kupán.

Alapvető elvárás, valamennyi műveltségi terület és tantárgy 
szakosan legyen oktatva. Ezt főállású és óraadó tanárokkal tud-
juk biztosítani. Engedélyezett pedagógus létszám 12 fő.

Tanulói létszámok iskolai óvodai
Tanév
2003/2004 103 41
2004/2005 96 35
2005/2006 97 30
2006/2007 98 38
2007/2008 125 60
2008/2009 127 47
2009/2010 126 56
2010/2011 130 62

Az iskola jól felszerelt. A szakmai anyagok vásárlását az ön-
kormányzat biztosítja. Informatikai normatívára pályáztunk az 
év folyamán., melyet eszközfejlesztésre fordítottuk.

Tanév rendje:

A 2010/2011-es tanév 
kezdő napja

2010.09.01. szerda

A 2010/2011-es tanév 
záró napja

2011.08.31.

Az első félév vége: 2011. január 14.
Félévi értesítők kiosz-
tása:

2011. január 21.péntek

Őszi szünet: 2010. november 02-november 05
Utolsó tanítási nap: 2010. október 29. péntek
Első tanítási nap: 2010. november 08. hétfő
Téli szünet: 2010. december 22 – 2011. január 

2.
Utolsó tanítási nap: 2010. december 21. kedd
Első tanítási nap: 2011. január 03.hétfő
Tavaszi szünet: 2011. április 21-26-ig
Utolsó tanítási nap: 2011.április 20. szerda
Első tanítási nap: 2011. április 27. szerda
Tanév utolsó munka-
napja:

2011. június 15. szerda

Közügyeket is érdeklő baráti 
társaságunkban többször is felme-
rülő téma, hogy ki fogja a polgár-
mester megürülő helyét betölteni? 
Kemenes Dénes polgármester úr új-
ságcikkben közölte, hogy nem in-
dul az őszi önkormányzati válasz-
tásokon. A hozzá fűződő barátság  
miatt nem lennék eléggé objektív 
ahhoz, hogy méltassam vagy akár 
kritizáljam Dénes úr tevékenységét.

Annyit viszont megengedhető-
nek tartok, hogy kijelentsem, saj-
nálattal vettük tudomásul dönté-
sét. Reménykedem viszont abban, 
hogy az újonnan felálló testületnek 
tapasztalatával, tanácsaival segíteni 
fog!

Az általa írt cikkben már most 
komoly segítséget nyújt, amikor 
kiemelte a legfontosabb követelmé-
nyeket és nehézségeket, amikkel a 
testület tagjai, ha lehet, még jelöl-
tetésük előtt számoljanak. Idézem 
szavait:

– „fizetést vagy juttatást, de még 

költségtérítést sem tesz lehető-
vé a község költségvetése,

– az önkormányzatokra vonat-
kozó törvényekből, helyi ren-
deletekből időben készüljenek 
fel, 

– a falu életét szeretetben, bé-
kességben... a hosszú távú te-
lepülési célok érdekében   irá-
nyítsák,

– sok erő, idő, türelem, kitartás, 
– az embertársaink iránti érzé-

kenység,
– a helyzetek megoldásának in-

dulatok nélküli döntéshozata-
la…” szükségeltetik.

A fenti kritériumokhoz tartoz-
nak még :

– az illető már hosszú ideje hely-
beli lakos, még jobb, ha itt is 
született,

– legalább középfokú képesítés-
sel rendelkezzen,

– biztos anyagi és családi háttér,
– magabiztos fellépés,
– komoly kommunikációs kész-

ség, 
– idegen nyelv tudása minimum 

alapfokon,
– irányításra való hajlam,  
– erkölcsi fedhetetlenség,
– jó fizikai erőnlét,
– nagy ismeretségi kör,
– a helybéliek, a környék isme-

rete,
– az elkövetkezendő négy év-

ben szabadidejének nem kis 
részét a falu és lakosságának 
az ügyei, a gondok, bajok és 
örömök intézésére tudja fordí-
tani.

A fentiek értékelése után bará-
taimmal értékeltük, hogy ki felelne 
meg a követelményeknek.

Többeknél nagyon jó eredmény 
született, természetesen nevüket 
nem közölhetem.

Nekem első ránézésre három, 
majd négy, figyelmesebb és őszin-
tébb önkritika után kiderült, hogy 
hét ajánlott követelményt nem tud-
nék jelenleg teljesíteni. Facit: nem 

lehetnék Lovas jó polgármestere, 
de még önkormányzati képviselője 
sem.

Cikkem alapját barátaim ösztön-
zésén kívül a  „Der Spiegel” német 
hetilap és Kemenes Dénes sorai 
adták. A hetilap szerint akinek a 
kritériumok megválaszolásában öt 
nemleges válasz van, nem lenne jó 
polgármester, ha ötnél több akkor 
képviselőnek sem illik, hogy jelöl-
tesse magát.

Több mint tíz éve vagyok Lo-
vason és nagyon szeretném, hogy 
méltó utódok képviseljék ennek a 
nagy múltú, rendkívül kedves em-
berek lakta falunak a boldog jövő-
jét! Bízom az itteniek ítélő képes-
ségében, és abban, hogy mindent 
figyelembe véve, a jelöltek előzetes 
tesztelése után fogják majd voksu-
kat leadni! Ez a kis írás valójában 
nekik készült, nem pedig az eset-
leges nem megfelelő „polgármester 
szeretnék lenni” jelölteknek.   

 J.v.P.
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