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Módosították a 2012. évi költségvetési elôirányzatot,
elfogadták a zárszámadást

Továbbra sem támogatja a 
képviselő-testület a Fülöp-Elektro 
Kft. kérelmét. Mint ismeretes ko-
rábban műszaki okokra hivatkoz-
va elutasításra került a beadvány, 
melyet egyhangúlag most is meg-
erősítettek. A Fülöp-Elektro Kft. 
által Lovas külterületén kialakí-
tott dísztó víz pótlására készítet-
tek egy tervet, később a rendszer 
a megrendelő kérésére átterve-
zésre került, miszerint csökken-
tett tartalom mellett valósítanák 
meg a tó vízpótlását. Módosítás-
ra került a 2012. évi költségve-
tés előirányzata a jogszabályban 
rögzített kötelező módosítások 
miatt. Elfogadásra került az 2012. 
évi zárszámadás. A költségve-
tési bevételi főösszeg az eredeti 
előirányzathoz képest 57 millió 
579 ezer forintot mutat, a kiadá-
si főösszeg pedig 59 millió 664 
ezer forintot. Az önkormányzati 
fejlesztések között voltak olyan 
betervezett célok, melyek megva-
lósulása nem az önkormányzaton 
múlott, azért ezek teljes egészé-
ben átcsoportosításra kerültek a 
2013. évi költségvetésbe. Az ön-
kormányzat gazdálkodása stabil 
és kiegyensúlyozottnak mondha-
tó, ezt mutatja a halmozott pénz-
maradvány, melynek összege 16 
millió 242 ezer forint.

Szintén tárgyalta és jóváhagy-
ta a testület a 2014. évi költség-
vetési koncepciót, melynek korai 
elkészítését az államháztartásról 
szóló törvény módosítása indo-
kolja. Ezen költségvetési kon-
cepció alapozza meg a 2014. évi 
önkormányzati költségvetést, de 
a korai időpont miatt, ehhez saj-
nos nagyon kevés adat áll még 
rendelkezésre. A pontos adatok 
és a konkrét döntések várhatóan 
a tényleges költségvetési terve-
zéskor születnek meg. A koncep-
ció készítésének fő célja, hogy az 
önkormányzat működési bevéte-
leinek és kiadásainak egyensúlyá-
nak megteremtése.

Ellenszavazat nélkül elfo-
gadták a falugondnoki szolgálat 
átdolgozott szakmai programját, 

valamint az önkormányzat közép- 
és hosszú távú vagyongazdálko-
dási tervét. Utóbbit a törvényi 
kötelezettségeknek eleget téve 
tárgyalta az önkormányzat. 

Középtávú vagyongazdálko-
dási terv (2013-2018)

1. Az önkormányzati vagyon-
nal – mint a nemzeti va-
gyonnal – felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gaz-
dálkodni.

2. A vagyongazdálkodás fel-
adata az önkormányzat teher-
bíró képességéhez igazodó, 
elsődlegesen a közfeladatok 
ellátásához és a mindenko-
ri társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges 
vagyon egységes elveken 
alapuló, átlátható hatékony 
és költségtakarékos működ-
tetése, értékének megőrzése, 
állagának védelme, értéknö-
velő használata, hasznosí-
tása, gyarapítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontár-
gyak elidegenítése.

3. Az önkormányzati vagyon-
fejlesztés céljait (létrehozás, 
bővítés, felújítás) a Képvi-
selő-testület döntései és az 
éves költségvetési rendelet 
határozza meg. 

4. Az önkormányzati vagyon 
hasznosításának módjai:

a) A feladatok ellátásához nem 
szükséges vagyon elidegení-
tése

b) Használatba-, bérbeadás
c) Önkormányzati vagyontárgy-

gyal vállalkozói tevékenység 
folytatása

Vagyon értékesítése: 
A rendelkezésre álló szabad va-

gyon értékesítését forgalmi 
értékbecsléssel megalapoz-
va, nyilvános pályázati kiírás 
alapján, a vagyonrendelet 
előírásai szerint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján kell 
végezni.

Bérbeadás útján tör-
ténő hasznosítás: 
A lakás és nem lakás célú 

helyiségek, valamint tel-
kek hasznosítása elsősorban 
bérleti szerződés keretében 
lehetséges. Törekedni kell 
arra, hogy bérlet útján hasz-
nosítható helyiség minél rö-
videbb ideig legyen kihasz-
nálatlan állapotban, ennek 
érdekében a folyamatos pá-
lyáztatás szükséges. 

Vállalkozás folytatásával törté-
nő vagyonhasznosítás:

Az önkormányzati feladatok 
ellátásához nélkülözhető 
vagyonnal vállalkozási te-
vékenység folytatható. Az 
önkormányzati vállalkozás 
az alaptevékenységet nem 
veszélyeztetheti.

5. A bérleti díjakat a piaci vi-
szonyok figyelembevételével 
kell megállapítani. 

Hosszú távú vagyongazdálkodási 
terv (2013-2023)

1. A hosszú távú vagyongaz-
dálkodási terv alapjául a kö-
zéptávú vagyongazdálkodási 
terv szolgál.

2. A vagyonhasznosítás során a 
bevételszerzés, illetve a ki-
adás csökkenés mellett szem 
előtt kell tartani, hogy az ne 
eredményezzen vagyonfel-
élést.

3. A piaci helyzet ismeretében 
szükséges az értékesítendő 

és más módon hasznosítható 
vagyonelemek felülvizsgá-
lata.

4. Az önkormányzat számára 
kedvező, vagyongyarapodást 
eredményező pályázati le-
hetőségeket maximálisan ki 
kell használni.

A szomszédos települések 
(Alsóörs, Felsőörs, Paloznak) 
polgármestereitől megkeresés 
érkezett az önkormányzathoz a 
települések rendezési terveinek 
módosításáról. A képviselő-testü-
let kinyilvánította, hogy Alsóörs 
és Paloznak rendezési tervének 
módosításában nem kíván részt 
venni, viszont Felsőörsében igen. 

Ezután tizedik napirendi pont-
ként Lovas község településren-
dezési tervének javítását, módosí-
tását tárgyalta a falu vezetősége. 
Az ehhez szükséges pénzügyi for-
rás teljes egészében rendelkezésre 
áll a 2013. évi költségvetésben.

Ismételten döntés született 
a tekintetben is, hogy szabad 
pénzeszközét, harmincegy napos 
futamidővel, kamatozó betétbe 
helyezi el az önkormányzat. Ezt 
követően a képviselő-testület, kü-
lönböző lakosságtól és civil szer-
vezetektől érkezett támogatási 
kérelmeket tárgyalt.

Szendi Péter

RENDELKEZÉS AZ ADÓ 1+1 %-ÁRÓL
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelem-
adónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak, má-
sik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk fel.

Lovas Jövőjéért Egyesület
– Adószám: 19384878-1-19

Nagy Gyula Művészeti Alapítvány
– Adószám: 19380575-2-19 

Lovas Egyesület – Adószám: 18933967-1-19

Lovasi Polgárőr Egyesület Adószám: 18936757-1-19

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Magyar Református Egyház technikai száma: 0066 
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Tovább bôvül a Kormányablakok ügyköre
Július elsejétôl már 150 ügy intézhetô a Kormányablakokban

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

A Kormányablakokban 
intézhető ügyek köre 2013. 
július 1-jétől 87 új ügykörrel 
egészül ki, így az állampol-
gárok már 150-féle ügyben 
fordulhatnak országszerte a 
Kormányablakokhoz. Az év 
végétől kiépülő Kormány-
ablakok - ezzel együtt - már 
több mint 2000 ügyben áll-
nak majd az ügyfelek rendel-
kezésére. 

Az ügyfélbarát közigazgatás 
megteremtésének fontos állo-

mása volt, amikor 2011. janu-
ár 1-jén az ország 29 pontján 
elindultak a Kormányablakok, 
ahol ma már 63 ügyben kérhe-
tünk segítséget. Most az elér-
hető és intézhető ügyek száma 
megint bővül, így július 1-jétől 
többek között otthonteremtési, 
gyermektartásdíj állami meg-
előlegezésével, lakásfenntartási 
kérelemmel vagy haláleset be-
jelentésével is már a kormány-
ablakokhoz kell fordulni.  Az új 
ügykörök esetében is csak az 

lesz a dolga az ügyfélnek, hogy 
beadja kérelmét a Kormányab-
lakban, nem kell ügyintézési 
helyszínek és időpontok között 
keresgélni. Ilyenkor – az eddi-
gi ügykörökhöz hasonlóan – a 
Kormányablak tájékoztatja is 
az ügyfeleket az eljárás meneté-
ről, és az eljárással kapcsolatos 
jogairól és kötelezettségeiről, 
valamint a Kormányablakban 
dolgozó munkatársak segítsé-
get nyújtanak az ügyfélnek a 
kérelem kitöltésében is.

A Kormányablakok  kezdet-
től fogva ügyfélbarát nyitva 
tartással, munkanapokon reg-
gel 8 óra és 20 óra között vár-
ják az ügyeiket intézni kívánó 
állampolgárokat. 2014 –re az 
ország 380 pontján, több mint 
2000 ügyben lehet majd felke-
resni a Kormányablakokat, így 
az ügyfelek egy helyen, rövid 
időn belül még több ügyben 
kezdeményezhetnek majd el-
járást, anélkül, hogy több ha-
tóságot meg kellene keresniük.

Hősök Napja
Május utolsó vasárnapján az I. és II. Világháborúban elesett 
katonákra emlékezünk. Ez a nap; a Hősök Napja.
A hősök emlékünnepének eredete egy 1917-es törvényre 
vezethető vissza. Ekkor mondták ki először, hogy „nemzetünk 
hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon 
kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell 
örökíteni”.
Másfél évvel az első világháború kitörése után, felmerült a 
szervezett formában történő tisztelgés. Akkor, amikor egyre 
sűrűbben érkeztek haza a hősi halálról, eltűnésről szóló 
értesítések. Azt is kezdeményezték, hogy minden település 
kőemléket állítson, az elesettek nevével. Az 1917-es VIII-as 
törvény írta elő: őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel 
azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben 
forgó haza védelmében. Minden község, város, anyagi erejének 
megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazok nevét, akik 
lakói közül a hazáért életüket áldozták fel.
1924-ben már a „Hősök emlékünnepé”-ről rendelkezett 
törvény. Ebben írták elő, hogy a háború hősi halottaira szervezett 
megemlékezést tartsanak május utolsó vasárnapján. A törvény 
nemzeti ünnepként határozta meg a hősök emlékünnepét.
A Hősök Napján mindenekelőtt népünk hőseire emlékezzünk 
tisztelettel és hálával. De tiszteljük meg a világ minden hősi 
halált halt katonáját is, mert egy nagy közös elv részesei voltak 
ők is, és tiszteletük csak erősíti bennünk a hősi életforma 
igenlését. Ez a hősök üzenete és áldozatvállalásuk értelme, ez 
az ajándékuk az utókornak.
Lovas község már évek óta megemlékezik hőseiről, így 
teszi ezt most is, május 26-án 9.00 órakor az I. Világháborús 
emlékműnél. Szendi Péter

Mindenki Piknikje
a Milleniumi Parkban (a forrásnál)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
2013. június 22-én, szombaton, 16 órai kezdéssel, 
egy játékokkal és vetélkedőkkel egybekötött 
tábortüzes - batyus piknikre.
Kérünk mindenkit, hogy ételéről-italáról maga 
gondoskodjon, a jó hangulatot a Lovas Jövőjéért 
Egyesület biztosítja.

Egy kis ízelítő a tervezett
játékokból, vetélkedőkből: 

 kapura rúgás
 kötélhúzás
 tollaslabda verseny
 célbadobó verseny
 palacsintaevő verseny
 és még sok minden más...

Mindenkit - kicsiket és nagyokat egyaránt 
szeretettel várunk!

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
Vellai János: 30/597-6914.
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Tavaszköszöntés Lovason
A tavasz számomra nem 

csak a természet ébredése, 
hanem hangok, illatok és 
hangulatok áradása. Amikor 
arra leszünk figyelmesek, 
hogy egyre később megy le 
a nap, és amikor a levegőnek 
végre semmihez nem fogha-
tó, hamisítatlan tavasz-illata 
lesz. Mindenki tudja, akkor 
kezdődik újra minden.

De az idén valahogy más 
volt… Mintha sohasem akarna 
vége lenni a hidegnek, és ahe-
lyett, hogy sütkéreznénk a me-
leg napsütésben, újra hó esett 
és hideg szél fújt.

Ebben a hangulatban, a nagy 
márciusi havazás után, egy 
szombati délutánon Tavaszkö-
szöntő kiállításra és koncertre 
gyűltünk össze a Faluházban a 
Lovas Jövőjéért Egyesület in-
vitálására. 

Soha nem éreztem még egy 
szezonindító program aktua-
litását ennyire időszerűnek és 
helyénvalónak.

Ott voltunk mindannyian, 
akik a zord idő ellenére előbúj-
tunk a meleg szobából, mert 
látni és hallani akartuk közeli-
távoli ismerőseink alkotásain 
és zene csodálatos hangjain 
keresztül a tavasz éledését.

Hull Zita szívhez szóló kö-
szöntője előrevetítette, hogy 
nem mindennapi élményben 
lesz része a kiállítás és a kon-
cert közönségének. Frappán-

san foglalta össze az Alsóörsi 
Képzőművészeti Egyesület 
alkotóinak képeiből válogatott 
tárlat lényegét. Egyúttal - a 
Lovas Jövőjéért Egyesület ne-
vében - a tavaszköszöntéshez 
illően, kedvesen, kis cserepes 
virággal köszönték meg az al-
kotók és mesterük segítségét a 
tárlat létrehozásában.

Ezt követően az érdeklő-
dők frissítő ital és pogácsa 

fogyasztása közben, kötetlen 
beszélgetés közepette tekint-
hették meg a kiállított képeket, 
melyek között helyet kaptak a 
balatoni és alsóörsi tájképek 
mellett csendélet ábrázolások 
és portré témájú festmények is. 
A tárlat sokszínűségét adta, az 
alkotók egyedi ábrázolás-tech-
nikája, látásmódja és a témák 
megjelenítésének és közvetíté-
sének sokfélesége.

A kulturális rendezvényei-

nek résztvevői számára nem 
ismeretlen az alsóörsi amatőr 
képzőművész csoport. Ezúttal 
településünkön mutatkoztak 
be alkotásaikkal. Művészeti 
vezetőjük, Kovács Lajos fes-
tőművész szakmai irányítása 
mellett kerülnek ki kezük alól 
a szebbnél-szebb festmények, 
pasztellképek.

A kiállításra küldött alko-
tások – Fenyvesi Júlia, Frank 

Szabó Sándor, Imréné Pítrok 
Éva, Keskeny Ildikó, Kiss 
Attila, Kosztolányi Rózsa, 
Nagy Ágota, Németh Erika, 
Romwalter Mária és Zircher 
Márta munkái – praktiku-
san, két teremben – a Faluház 
nagytermében és az emeleti 
tárgyaló teremben – kerültek 
elhelyezésre, így azokat ké-
nyelmesen és ráérősen cso-
dálhattuk meg, mielőtt elhe-
lyezkedtünk a nézőtér székein, 

hogy meghallgassuk Wolford 
Alexandra ária- és dalestjét. 

Alexandra a Szegedi Tudo-
mányegyetem magánének sza-
kának végzős hallgatója, Anto-
nin Dvořák és Ralph Vaughan 
Williams csodálatos dalait és 
Giacomo Puccini egyfelvo-
násos operájából, a Gianni 
Schicchiből Lauretta áriáját 
tolmácsolta nekünk páratlan 
könnyedséggel és profizmus-
sal. A balatonfüredi Feren-
csik János Zeneiskola tanára, 
Kiss András zongorakísérete 
mellett, könnyed és tökéletes 
énekhangja betöltötte a termet. 
Az általa megszólaltatott áriák 
hangulata valódi tavaszváró 
atmoszférát teremtett a tárlat 
képei között. A fiatal és tehet-
séges előadóművész a meg-
szólaltatott áriákkal varázsla-
tos hangulatot teremtett mind 
a zeneértő, mind műkedvelő 
hallgatóság számára. 

A képzőművészeti kiállítás 
és az áriaest remek párosítása 
volt két különleges, nem hét-
köznapi élményt nyújtó kul-
turális eseménynek, melynek 
látogatói a zord idő ellenére, 
a valódi tavasz ígéretével, egy 
különleges és felemelő él-
ménnyel térhettek haza.

Köszönet érte a szervező 
Lovas Jövőjéért Egyesületnek, 
a kiállító alkotóknak és fellé-
pőknek.

Boa Dóra

2013. május 7-én délelőtt, 
majdnem ezer tő virágnak 
segítette megtalálni méltó 
helyét a Malomvölgy Nyug-
díjas klub több tagja, akik-
nek szeretném név szerint is 
megköszönni segítségüket, 
Ők: Dienes Károly, Kránitz 
István és Istvánné,  Papp 
Lászlóné, Péjó Jánosné, 
Sárdi Benőné, Szőnyi Liza, 
Tóth Kálmánné;  valamint 
Dienes Kálmánné, Grüll 
József, Hudanik Kitti, Nagy 
Péter, Ridli József, Sáfár 

Lászlóné, Sárdi Máté és 
Szabóné Kati. 

A Lovas Jövőjéért Egye-
sület  virágokkal (rózsákkal, 
levendulával, futómuskátli-
val) járult hozzá a település 
szépítéséhez. Köszönetemet 
szeretném kifejezni Giez 
Csabának és ifjabb Simon 
Gézának is, akik az ültetés-
hez nélkülözhetetlen fekete-
földdel ajándékozták meg te-
lepülésünket, valamint Hull 
Zita alpolgármester asszony-
nak, aki szintén sokat segített 

a virágok beszerzésében és 
az ültetési munkában. 

A rengeteg virág megtölti 
színnel, szépséggel, termé-
szetes vidámsággal a falu 
különböző pontjain talál-
ható virágágyásokat, a falu-
központ villanyoszlopait, a 
játszótér és a buszmegállók 
virágosládáit. Vigyázzunk 
rájuk, hogy ez a szépség 
egész nyáron velünk ma-
radhasson! 

Ferenczy Gáborné
polgármester

Virágosítás Megemlékezés
a Hősök Napjáról

Lovas Község 
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt
és kedves Családját május 

26-án (vasárnap)
9.00 órára

az I. Világháborús 
Emlékműhöz, ahol 
megemlékezünk és 

fejet hajtunk az I. és II. 
Világháborúban elesett 

katonákról, lovasi hősökről.
Ünnepi beszédet mond: 

RÁSKY MIKLÓS
református lelkész.

Mindenkit szeretettel 
várunk!
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Tájékoztató a Balatonfüredi Okmányiroda
szolgáltatásainak változásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk arról, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonfüredi Járási Hivatala 2013. május 2-től az Okmány-
iroda ügyfélfogadási idejét bővíti, az alábbiak szerint:

Nap Ügyfélfogadási idő (óra)

Hétfő 8-tól 17-ig

Kedd Zárva

Szerda 8-tól 16-ig

Csütörtök 8-tól 16-ig

Péntek 8-tól 12-ig

A várakozási idő elkerülése érdekében időpontfoglalást biz-
tosítunk, a következő módokon: 

•	 Telefonon: a 87/581-224-es telefonszámon a fenti ügy-
félfogadási időben, valamint keddi napon is 8 és 16 óra 
között.

•	 Személyesen: ügyfélfogadási időben az okmányiroda 
ügyfélfogadó pultjánál.

•	 Interneten:
o ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink a http://

www.magyarorszag.hu oldalon, az alábbi 

linken: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/
okmanyiroda.

o ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfeleink a 
http://www.nyilvantarto.hu oldalon az idő-
pontfoglalás funkció igénybevételével, az 
okmányirodai időpontfoglaló szolgáltatáson 
keresztül.

Az Okmányiroda az alábbi elérhetőségeken nyújt tájékoz-
tatást:
Postacím: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
E-mail cím: okmanyiroda@balatonfured.vemkh.gov.hu
Telefon: 87/581-221 felvilágosítás gépjármű ügyekben, 

vállalkozási ügyekben 
87/581-222 felvilágosítás gépjármű ügyekben
87/581-223 felvilágosítás személyi okmá-
nyokkal kapcsolatban (személyi igazolvány, 
lakcímkártya, útlevél), mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványával kapcsolatban.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink javítása kényelmesebbé, 
gyorsabbá teszi ügyeinek elintézését. Észrevételeit, véleményét 
az alábbi elérhetőségeken várjuk: hivatal@balatonfured.vemkh.
gov.hu, vagy a 87/581-600-as telefonszámon.

dr. Bacsák-Kovács Éva
hivatalvezető

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal

Idén is nagyon színes és 
gyermekzsivajtól hangos nyuszi 
váró rendezvényt, programot 
szervezett a Lovas Jövőjéért 
Egyesület lelkes csapata. 
Voltak gyerekek, kiket az élő 
nyuszi, volt kit a barkácsolás 

élménye és akadt olyan is kit 
egyszerűen csak a barátokkal 
együtt töltött idő lehetősége 
vitt el a március végi húsvéti 
játszóházba.
Kreatív, de legfőképpen gyermek 
kéznek könnyen megvalósítható 

ötletek kerültek a munkaasztalokra. 
Tavaszi ablakdíszek, tojásfestés és 
színezés egyedi módszerekkel, 
ajtódíszek, tojástartó kosárkák, 
valamint a barkácsolni nem 
vágyók részére kifestők, színezők 
és nyuszis fejtörők adtak 
lehetőséget a készülődésre, az idő 
mulattatására.
Fehér Marcell lelkes nyuszi 
tulajdonosnak köszönhetően a 

programra látogató gyermekek 
és családjuk igazán közeli 
élményként élhették meg a kajla 
nyuszi fülek és a nyuszi bunda 
puhaságát.
Családom nevében is köszönöm 
az élményt és az azóta is 
otthonunkat díszítő kellemes 
hangulatot árasztó barkácsművek 
varázsát.

Vellai-Nemes Nikoletta

Ismét vártuk a nyuszit!
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BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ
ALSÓÖRS

8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200;

Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás
Földmunkagépek kezelővel,

beton újrahasznosítás
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu

E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, műszaki információk tekintetében 

keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

Idegenforgalmi szezonra készülve

BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség-Gyümölcs, Gabona,

Öko és Bio termékek
Házhozszállítás 2 hetente szombaton!

Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya mentes

E-mail: bioelemozsia@gmail.com
Alsóörs és 5 km vonzáskörzetében

kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel

(Zöldség-gyümölcs esetében)
Alma akció: 370 Ft/kg

www.bioelemozsia.hu

Egyedülálló kiadványt készített a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány-
ság bűnmegelőzési szakterületen dol-
gozó munkatársa, Orsós Károly r. őr-
nagy úr Bűnmegelőzési RecepTúra 
címmel. 

A szerző a kiadványban a Főkapitány-
ság bűnmegelőzési szakterületén tevé-
kenykedő kollégák felhalmozódott szak-
mai tudását foglalta össze az olvasók 
által is élvezhető formában, stílusban. A 
komoly levéltári kutatások során össze-
gyűjtött rendőrségi híreket olvasva azt 
tapasztalja az olvasó, hogy a tartalom 
semmit nem változott, a bűnelkövetők és 
az áldozatok ugyanolyan forgatókönyv 
szerint cselekedtek 100-150 évvel ezelőtt, 
mint manapság, csupán a hírek megfo-
galmazása, a szóhasználat tükrözi a kort, 
amelyben a bűncselekményt elkövették. 

A szerző az egyes bűncselekmény típu-
sokat a megyei Kapitányságokat körbejá-
ró képzeletbeli utazás keretében ismerteti, 
miközben az áldozattá válás megelőzésé-
re szolgáló tanácsok mellett egy-egy he-
lyi ételspecialitás és a területre jellemző 
növény vagy állat bemutatásával színesíti 
a képet. A kiadvány leltárba veszi híres 
borvidékeinket, tallóz idegenforgalmi ne-
vezetességeink között, felvillantja a már 
mögöttünk lévő XIX. és XX. század tör-
ténelmének fontos pillanatait.

A Bűnmegelőzési RecepTúrát nem a 

nappali könyvespolcára szántuk, hanem 
a többek által elérhető helyekre, könyv-
tárakba, idős klubokba, családsegítő 
szolgálatoknak, ahol akár a közös olvasás 
élményeként is jobban megragadnak a jó 
tanácsok. 

A „Magyar Tenger” kapujában, avagy a 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén a víkendházak hívatlan 
látogatóira és a strandokon törölköző alá 
rejtett értékeink védtelenségére hívja fel a 
figyelmet. De természetesen téma a gép-
kocsi feltörés, a gépkocsi lopás, a kem-
pingek óvatlan vendégserege, présházak, 
pincék feltörése, a tűzifacsalás, a trükkös 
lopások, a fizetés nélküli vásárlás, a köz-
lekedési balesetek, az eltévedt kirándu-
lók, az internetes csalások, a háborúból 
visszamaradt robbanó anyagok.

Tájékoztatom a Kedves Olvasókat, 
hogy május végén tarja a Balatonalmá-
di Rendőrkapitányság az idegenforgal-
mi szezonnyitó rendezvényét egy járási 
szintű közbiztonsági egyeztető fórummal 
összekötve, amelyen egy baleset-megelő-
zési programot is meghirdet. 

Egyúttal figyelmükbe ajánlom az aláb-
bi baleset-megelőzési versenyt is, amely-
ben a családok vetélkedőjének győztese 
egy Skoda Rapid személygépkocsit nyer.

A részvétel feltételei:
A versenyre nevezhet minden olyan 4 fős 

család, ahol legalább az egyik szülő rendel-

kezik érvényes „B” kategóriás vezetői en-
gedéllyel és két 6-18 év közötti gyermeket 
nevelnek. Nem kizáró ok, ha a család há-
rom vagy több gyermeket nevel, de a ver-
senyen csak két gyerekkel lehet részt venni.

A nevezést követően a csapatok össze-
tételén változtatni nem lehet. A területi 
versenyekről megyénként (a fővárosból 
is) egy család jut az országos döntőbe. 

Ezen kívül lehetőség van a www.
kreszvaltozas.hu oldalon egy tesztlap 
helyes kitöltésével is jelentkezni közvet-
lenül a döntőbe, ahonnan sorsolás útján a 
szerencse segítségével lehet továbbjutni.

Az országos döntőt 2013. szeptember 
végén rendezik meg Zsámbékon a közle-
kedésbiztonsági és vezetéstechnikai cent-
rumban.

Keressük azt a Veszprém megyei csalá-
dot, aki megfelel a fenti kritériumoknak. 
Továbbá hajlandó összemérni mind elmé-
leti, mind gyakorlati tudását 2013. június 
22-én 9 órától 15 óráig Veszprémben, a 
Tesco parkolójában - az Autóklub által 
szervezett KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI 
HÉT programja keretében - az országos 
döntőben való részvétel jogáért!

Jelentkezni a mellékelt nevezési lappal 
együtt lehet június 10-ig.  

A nevezési lapot az alábbi email címre 
kell visszaküldeni: bankom@veszprem.
police.hu.

Stanka Mária r. őrnagy

PETHES MÁRIA KIÁLLÍTÁSA
A LOVASI NAGY GYULA GALÉRIÁBAN

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, 
családját és barátait 2013. május 25-én szombaton 16.00 
órára a Lovasi Nagy Gyula Galériába, Pethes Mária kiállítására 
és a "Kivágott nyelvű harangok" című új kötetének bemutató-
jára, a költővel beszélget: Botár Attila. 
Közreműködik: BALATONFÜRED VÁROS VEGYESKAR Pileczky 
Erzsébet vezetésével.

GYEREKNAP
A MILLENNIUMI PARKBAN

Lovas Község Önkormányzata szeretettel meghívja a lovasi 
családokat június 1. (szombat) 9.30-12.30-ig a már hagyomá-
nyosnak tekinthető Gyereknapra. 
Változatos, sokszínű gyermek- és családi programokkal várunk 
Mindenkit a Millenniumi Parkba. 
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Keresse fel egészségügyi problémájával a nemrégiben megnyílt
Vanderlich Egészségcentrumot Veszprémben

Kalandos utakon Toszkánában és a Karib-tengeren

Szakmai szempontok mel-
lett nagy hangsúlyt fekte-
tünk a személyes kapcsolat 
kialakítására, maximális tö-
rődéssel és odafigyeléssel 
foglalkozunk pácienseink-
kel, amit a négyszemközti 
vizitek és a külön nővéri, 
dietetikusi ellátás/konzul-
táció is biztosít. Gyors és 
rugalmas előjegyzés mel-
lett fontos, hogy Ön várako-
zás nélkül kapja meg mind-
azt a figyelmet, ami jár Ön-
nek. Kényelmét szolgálja, 
hogy helyben lehetősége 
van a kezeléséhez szüksé-
ges eszközök beszerzésé-
re és mindenre kiterjedő 

segítséget kap az otthoni 
önkezeléséhez. Az Ön be-
tegségének minél szaksze-
rűbb ellátását szolgálják a 
diabétesz szakrendelésen 
kívül belgyógyászati (ezen 
belül elhízás kezelése is), 
kardiológiai, érsebészeti, 
foglalkozás-egészségügyi 
szakrendelések és több 
modern műszeres vizsgá-
lati lehetőség( has, végtagi, 
nyaki ér, lágyrész, csecse-
mő ultranahang, Dopp-
ler vizsgálat, neuropathia 
vizsgálat). Centrumunkban 
az egészség megőrzését, 
a fogyás segítését és a 
cukorbetegség kezelését 
mozgásprogramok (tudo-
mányos képzettséggel is 
rendelkező személyi edzők 
vezetésével), E-FIT (elektro 
fitnesz) készülék és masz-
százs is segíti.

Vanderlich Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 4.

Információ,előjegyzés: 06 88/793-787 H-P:8-15:30 kö-
zött valamint

online előjegyzés emailen: kapcsolat@vanderlich.hu
Honlap: www.vanderlich.hu

A Lovas Jövőjéért Egye-
sület meghívására érkezett 
községünkbe egy igen me-
leg április végi estére Zsiga 
Henrik, aki a „Toszkána 
- Utazik a család ” és az 
„Óceánok szolgája, avagy 
luxushajón dolgoztam” 
című nagysikerű könyvek 
szerzője. 

A közel három órás könyv-
bemutató előadás nagy részé-
ben arról a kalandjáról me-
sélt, amikor két és fél hóna-
pon keresztül élt családjával 
Toszkánában, hogy ennek a 
magyar utazók egyik legked-
veltebb olaszországi régiójá-
nak minden apró zugáról le-
nyomatot készíthessen.

Toszkána tele van Olasz-
ország szerte is egyedülálló 
városokkal, olyan kulturális 
unikumokkal, amelynek cso-
dájára világszerte járnak ide. 

Ez nem is csoda, hiszen ez a 
régió az észak-olasz elegancia 
és a dél-olasz természetesség 
tökéletes elegye. Kevés olyan 
élhetőbb, lélekmelengetőbb 
része van a világnak, mint a 
Donna Toscana.

A Toszkána-Utazik a család 
című könyv elsősorban egy 
élvezetes élménybeszámoló, 
amely szemléletesen mutatja 
be egy négytagú család felfe-
dezéseit, mindennapjait. En-
nek ugyanúgy részei voltak 
a kisebb-nagyobb akadályok 
(eltévedések, útlezárások, a 
másik városban felejtett gye-
rekszandál, lekésett komp…) 
leküzdése, mint a régió millió 
csodáinak felfedezése, a szí-
vünkhöz oly közel álló tosz-
kán kultúra megismerése. 
Tették mindezt kerékpárhá-
tán, gyalogszerrel, komppal 
és egyéb más vízi járművek 
fedélzetén.

Másodsorban a könyv: úti-
kalauz. A szerző nem sajnálta 
az időt arra, hogy kutatott, 
utána olvasott, jegyzetelt és a 
megszerzett temérdek adatot, 
információt összegyűjtötte, 
élére állította történelmi ese-
ményekről, valós vagy kreált 
hagyományokról, földekről és 
vizekről, múzeumokról, vala-
mint lélegzetelállító homokos 
fövenyekről. Rengeteg fotó is 
készült Toszkána megannyi 
megálljt parancsoló épülete-
iről, hidakról, tornyokról és 
egy-két bájosabb pitvarról, 
amelyek kellően színesítik ezt 
az úti olvasmányt.

A könyv nem utolsósorban 
egy irodalmi mű, amelyben 
a szerző gondosan válogat-
ta a szavakat, amelyeket az-
tán mondatokká formázta. 
A hangvétele nem mondható 
patetikusnak, vagy flegmán 
visszafogottnak, hiszen a 

könyvben számtalan allegó-
ria, alliteráció és hasonlat is 
található.

Az utolsó fél órában Zsiga 
Henrik azon kalandjáról me-
sélt röviden, amikor egy olasz 
luxushajó fedélzetén felszol-
gálóként dolgozott és kör-
behajózta a fél világot, ahol 
tengernyi élményt gyűjtött, 
majd mindezeket roppant ol-
vasmányos formában papírra 
vetette. Az olvasó megismer-
heti egy exkluzív óceánjáró 
sürgő-forgó mindenapjait, 
megannyi csodáját, behajóz-
hatja a szerzővel a Földközi- 
és a Karib tengert, kiköthet 
számtalan kikötőben és átkel-
het az Atlanti-óceánon is. E 
szórakoztató könyv élmény-
beszámoló, kalandregény és 
útleírás egyben. 

Tőzsér Ferencné


