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Államalapító királyunk emlékére
X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL

„Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt 
a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken 
tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt 
kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha 
a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, 
zsarnoknak kell nevezni.

Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, 
kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támasz-
kodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, av-
agy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a 
külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása 
vezet el a legfőbb boldogsághoz.

Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az 
isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”

Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, 
akik nem férnek a hatalomhoz.

Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a
balsors letaszítson.
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass.
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál 

ösztönzőjét.”

A kalandozások korának lezárása 
– az államalapítás – gyökeresen, ezer 
évre megváltoztatta a magyar em-
ber mentalitását. A megszerezhető 
és magunkkal hordozható kincsek 
birtoklása helyett, a biztonság, a 
magyar ember biztonsága – Szent 
István királyunk óta – FÖLDET, 
HÁ- ZAT, HAZÁT jelent a szá-
munkra. Szent István új korszakot 
indított, miután felismerte, hogy 
számára nem az egyéni ambíciók a 
fontosak, hanem az ország, azaz a 
közösség egésze a fontos. Új, remé-

nyteli és cselekvő korszak nyílt, új 
írott és íratlan törvények születtek, 
amelyek egy igazságos, emberi és 
békés Magyarország pillérei, azé a 
Magyarországé, ahol az összefogás 
hazára talált.

Szent István király, a Magyar 
Államot megálmodó államfé-
rfiként él tudatunkban, tudva, ál-
lamalapítónk nagysága igazán tet-
teiben nyilvánult meg. Csupán az 
álmok és az elképzelések nem lettek 
volna elegendőek egy olyan erős 
fundamentum letételéhez, amely 

a történelmi tragédiáink idején is 
biztos alapja lehetett az ország és a 
nemzet túlélésének. Államalapító 
királyunk tettekkel biztosította, 
hogy Magyarország, Európa szívé-
ben, megmaradjon függetlensé-
gében, kereszténységében, mag-
yarságában. Magyarország, a hit és 
az összetartozás ereje, valamint a 
tettek által született meg, és marad-
hatott életben, több mint ezer 
esztendőn át.

Szendi Péter
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Szeptemberre készülve
Ezen a nyáron volt részünk igazi 
kánikulában, esős, lehűlt napokban 
egyaránt. A bűncselekmények és 
közlekedési balesetek is követték 
ezt a ritmust. Jó időben a strando-
kon, hűvösebb időben a szórakozó-
helyeken, rendezvényeken, utakon 
történtek a helyi lakosság és a nya-
raló vendégek közérzetét befolyáso-
ló események. A nyári forróságnak 
lassan vége, bár augusztus végéig 
és még szeptemberben is több ren-
dezvény lesz a Kapitányság terüle-
tén. A szórakozás önfeledt óráiban 
sem szabad azonban megfeledkezni 
saját értékeink védelméről, meg-
óvásáról. 
Ne hagyjuk felügyelet nélkül a tás-
kánkat sem szórakozóhelyen, sem a 
szabadtéri rendezvényeken! A nyi-
tott gépkocsi vonzza a tolvajokat. 
Szeptemberben a családok életében 
nagy változást hoz a tanévkezdés. 
Megkezdődnek a dolgos hétközna-
pok.
Az Országos Rendőr-főkapitányság 
által 2008-ban meghirdetett „Isko-
la rendőre” program tovább folyta-
tódik. Feladata, célja a Rendőrség 
tanintézményekben végzett bűn- és 
baleset-megelőzési tevékenységé-
nek összefogása úgy az általános, 
mind a középiskolákban. A rend-
őrség kiemelt feladata a gyermekek 
és fiatalok jogkövető magatartásra 
nevelésének támogatása, a rendőr, 
mint segítő, tanácsadó bemutatása.
Minden iskolának van egy kapcso-

lattartó rendőre, ő az „Iskola Rend-
őre”, aki 
•	 rendszeresen megjelenik a 

tanintézményben, részt vesz a 
különböző hivatalos és szabad-
idős programokon

•	 igény esetén fogadóórát tart, 
részt vesz a szülői értekezlete-
ken

•	 tájékoztatást ad, segítséget 
nyújt a pedagógusoknak és 
szülőknek az iskolában elő-
forduló erőszakos, pedagógiai 
eszközökkel már nehezen vagy 
nem kezelhető, esetekkel kap-
csolatban

•	 rajta keresztül az iskola jelez-
heti a mindennapi élettel kap-
csolatban felmerülő problémá-
it, észrevételeket, amelyek a 
Rendőrség ifjúságvédelmi te-
vékenységéhez kötődnek

•	 az Iskola Rendőrétől illetve 
rajta keresztül is kérhetik elő-
adások, foglalkozások, felvilá-
gosító foglalkozások tartását az 
intézményekben akár közleke-
dési, baleset-megelőzési, gyer-
mek és fiatalkori bűnelköve-
téssel, áldozattá válással, gyer-
mekvédelemmel kapcsolatban

Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem 
a szülők észrevételeit, minden olyan 
ötletét, igényét, javaslatát, amellyel 
a program hasznosabbá, eredmé-
nyesebbé tehető. Erre szolgálnak az 
iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁ-
DÁK. 

Az iskolák környékén megélénkül a 
forgalom a tanítás kezdete és vége 
időszakában. Felhívom a figyel-
met, hogy nem csak szülők, a pol-
gárőrök felelőssége a biztonságos 
közlekedés, hanem minden felnőtté 
és a gyerekeké is. Beszélgessünk el 
a gyalogosan és kerékpárral köz-
lekedő gyerekekkel a közlekedés 
veszélyeiről, az abban résztvevők 
felelősségéről, a közlekedési sza-
bályok betartásának fontosságáról. 
Fordítsunk figyelmet arra, hogy a 
közutakon közlekedő kerékpárok 
feleljenek meg a biztonságos közle-
kedési előírásoknak.
Ez is a gyermekvédelem része, 
amelyben a Rendőrség is komoly 
szerepet vállal.
 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Zene a minőség jegyében
Két akusztikus koncertre került 

sor augusztus 2-án a faluház udva-
rán. A tehetséges zenészek (Dávid 
Roland és Pető Ádám) bebizonyí-
tották, hogy az igényes zenének 
a mai napig értéke van. Ismert 
előadók (Edda, LGT, Led Zeppe-
lin, Beatles, Deep Purple, Rolling 
Stones, Pink Floyd, U2, Queen, 

Cream, Doors, Tom Waits, Johnny 
Cash, Bob Dylan, Guns & Roses, 
Sting, Cseh Tamás, Carl Perkins, 
Muddy Waters) leghíresebb dalait 
adták elő.

A rendezvény előtt fél órával 
komor viharfelhők gyülekeztek 
és attól tartottunk, hogy nem úsz-
szuk meg szárazon. Szerencsére 

az égiek velünk voltak, így csak a 
jó zenére koncentráltunk. Kilenc 
óra előtt pár perccel csak pár em-
ber volt a közösségi színtéren, de 
ahogy tavaly és tavalyelőtt is, úgy 
idén is közel száz ember hallgatta 
az élő zenét.

Szendi Péter

Újabb kötetek érkeztek a helyi bibliotékába a könyvtári 
normatívából. Remélhetőleg az Önök tetszését is elnyerik 
az új könyvek. 

Roberto Bolano: Vad nyomozók
Dan Brown: A Jefferson kód
Csupos Tibor : Seuso kincs rejtélye
Linda Castilo: Utolsó lélegzet
Marina Fiorato : Beatrice
Colin Falconer : Anasztázia
Gillian Flynn : Sötét helyek
John Green: Csillagainkban a hiba
Grecsó Krisztián: Megyek utánad
Bear Grylls: A skorpió sivataga
Hullan Zsuzsa: Bakancskoptató
Arnaldur Indridason: Hipotermia
Lőrincz L. László: Haragos vizeken 1.-2.
Charles Martin: Megíratlanul
Alex Marwood: A sátán lányai
Randy Susan Meyers: Kényelmes hazugságok
Mihálffy Balázs: Mosoly a pokolból
Mörk Leonóra: A Hellinger Madonna
Jandy Nelson: Az ég a földig ér
Erdal Öz: Korkut apó történetei

Jodi Picoult: Sorsfordítók
Peter Robinson: Sötét ügylet
Renée Rosen: Babaarc
Magyar írók trianoni novellái: A röpülő falu
Szabó Dezső: Éjszaka Erdélyben
Alice Zeniter: Szomorú vasárnap, avagy a semmi ágán
Szepesi Mária: Fityfiritty, mese az órákról
Fabrice Lelarge-Carlos Busquets: Bolondos állatok
Dr. Pázmány Péter: Mepáli rokonaink a magarok és a 
gurungok
Gálfi Éva-Gálfi Csaba: Zöldségek
Sebestyén Szilvia: Makrobiotika
Greg Hughes: Házi sörfőzde
Kemendi Ágnes: Festés növényekkel
Margot és Roland Spohn: Parkok és kertek fái
Sisa Béla: Népi műemlékek a Balaton körül
Monika Dillbaum: Tűnemezelés
Lydia Klös-Jutta Tolzmann: Gyöngyözött kötött holmik
Aung Szan Szú Csi: Levelek Burmából
Turbucz Dávid: Horthy Miklós
Lengyel Mikls: Dél-Korea
Robert Bauval-Thomas Brophy: Imhotep, az afrikai

Szendi Péter

Új könyvek a könyvtárban
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Még a tavaszi időszakban tör-
tént, hogy három polgárőrünk, 
Simon Róbert, Kovács Károly 
és Ács Károly a hétvégi csalá-
di ebéd után a pihenés aktív 
módját választotta. Bejelentkeztek, 
hogy elmennek körbenézni az 
Öreghegyre. Ez eléggé szokványos 
az adott időszakban. Sétájuk során 
Robi az út kövében szabályos 
alakzatra figyelt fel. Valami vas, egy 
körből 12 irányba néhány centis 
lapocskákkal. Ezen az úton nagyon 
sokszor ment már teherautóval 
is. Eddig soha nem figyelt fel rá. 
A többiekkel együtt próbálták 
megfejteni, mi lehet ez a szabályos, 
de furcsa alakzat. Szerencsére nem 
nyúltak hozzá, nem piszkálták, mi-

vel gyanús volt, hogy valami kato-
nai anyag lehet, szóltak róla. 

Ezután beindult a szokásos proto-
koll eljárás. Szóltunk a rendőrség-
nek, kijöttek megnézni, majd az ő 
ügyeletesük értesítette a tűzszerész 
zászlóalj ügyeletesét. Szerencsénk 
volt, nem túl messze dolgoztak, 
így nem kellett csak másfél órát 
biztosítanunk a helyszint. Ők távo-
labb küldtek mindenkit és elkezd-
tek dolgozni. Mint kiderült, ez egy 
hetven éve kilőtt orosz aknagránát, 
ami nem robbant fel akkor, és az-
óta sem szerencsénkre. Ez az útba 
beágyazódott, idő közben volt úgy, 
hogy tolólappal javították az utat, 
de az időnek és a különböző hatá-
soknak ellenállt.

Robbanó képes eszközről van szó. 
Én úgy gondolom ennek az egész-
nek van tanulsága és néhány szót 
megérdemel a dolog. Az idő múlá-
sával ezek az anyagok egyre veszé-
lyesebbek lesznek a  bennük lezajló 
vegyi folyamatok következtében. 
Ahol egy nem robbant gránát van, 
ott több is előfordulhat. Ha valaki 
ilyen, vagy hasonló, gyanús dolgo-
kat talál, a rendőrségnek kell szólni, 
a többi az ő intézkedési kötelessé-
gük. Ne próbáljon senki saját maga 
hozzányúlni ilyen jellegű dolgok-
hoz. Erre próbáljuk figyelmeztetni 
gyerekeinket, unokáinkat, szerette-
inket is.

Szűcs József
Lovas Polgárőr Egyesület elnöke

Jó vigyázni!

MEGHÍVÓ
Díjugrató és fogathajtó versenyre

Ez év szeptember 7-én rendezzük Lovason a hagyományos amatőr díjugrató és fogathajtó versenyünket, amelyre ezúton 
szeretettel várunk mindenkit.

A verseny rendezője: Lovas Egyesület Lovas
A verseny helyszíne: Lovas község, lovas pálya

Versenyszámok:
– 09.30 póni díjugratás:  7db, 50 cm-nél nem nagyobb, meredek akadály,

egyszeri összevetéssel, időméréssel.  
– 10.00 díjugratás kezdő: 7 db 80 cm-nél nem nagyobb, és nem szélesebb akadály, egy kettes ugrással,

egyszeri összevetéssel, és időméréssel.
– díjugratás haladó: 9 db 100 cm-nél nem magasabb, és nem szélesebb akadály, egy kettes ugrással,

egyszeri összevetéssel, és időméréssel.
– 13.30 fogathajtás: akadályhajtás – Kripli János emlékverseny –, majd vadászhajtás: egyes és kettes fogatok 

jelentkezését várjuk a versenyre, de bemutató jelleggel négyes fogatokat is szívesen látunk.

Nevezés a helyszínen, a versenyszám előtt legalább fél órával.
Nevezési feltételek:

– díjugratásban: kobak, és versenynek megfelelő öltözet, a ló 4 évesnél idősebb legyen.
         – fogathajtásban: versenynek megfelelő öltözet, a ló 3 évesnél idősebb legyen.

Nevezési díj: minden versenyszámban 2000 Ft.

A rendezvényen résztvevők saját felelősségükre indulnak!

További információk: Kis Áron  06-20/777-4121


