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Jóváhagyott költségvetés

Rendelkezés az adó 1+1 %-áról
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről.

1%-át valamelyik egyháznak, másik 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

Elfogadta a képviselő-tes-
tület az idei költségvetést, 
melyet 69.1 millió forintban 
állapított meg.  Jóváhagyta 
a szociális ellátásokról szóló 
új rendelet módosítását, il-
letve a védőnői beszámolót.

 
A 2014. évi költségvetés 

tervezését nagymértékben 
befolyásolja a 2014. január 
1-től teljes mértékben válto-
zó államháztartási számviteli 
rendszer. A költségvetési ren-
deletben nagymértékű vál-
tozás nincs, mivel a kötelező 
előirányzatok maradtak, illet-
ve a jogszabály ezen a téren 
nem írt elő változásokat.

Személyi juttatásokra 6.8 
millió forintot, dologi ki-
adásokra 15.8 millió forintot 
különített el idén a testület. 
Fontos megemlíteni, hogy a 
várható beruházások költsége 
elérik a 28.8 millió forintot, 
mely a költségvetésnek 41 
százalékát jelenti.

A helyi adókból, valamivel 
több mint 20 millió forint be-
vételt remél az önkormány-
zat. Az építményadóból 14.5 

millió, iparűzési adóból 3.2 
millió, gépjárműadóból 1.5 
millió, míg az idegenforgalmi 
adóból 580 ezer forint bevétel 
várható.

A falu vezetősége jóvá-
hagyta a szociális ellátásokról 
szóló új rendelet módosítását, 
illetve a védőnői beszámolót. 
Elnapolta a település szer-
vezett hulladékkezelési köz-
szolgáltatási rendelete módo-
sítását. A következő ülésre a 
Balatonalmádi Kommunális 
és Szolgáltató Kft. képvise-
lőjét tervezik meghívni, hogy 

ismertesse a módosítások mi-
atti álláspontjukat.

A közbeszerzésekről szóló 
rendelet alapján az önkor-
mányzatok legkésőbb március 
31. összesített közbeszerzési 
tervet kötelesek készíteni az 
adott évre tervezett közbe-
szerzésekről, melyet szintén 
jóváhagyott a képviselő-tes-
tület.

A legközelebbi testületi 
ülés március 31-én (hétfő) 
18.00 órakor lesz a tárgyaló-
teremben.

Szendi Péter                                                                                                                              

Örömmel tájékoztatom a falu lakosságát, hogy 
ismét újabb sikeres pályázat keretében 10 millió 
forintot nyertünk egy új falugondnoki buszra. To-
vábbá a kormány 6.5 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyújtott településünknek, amit 
többek között korszerűsítésre lehet felhasználni 
és a képviselőtestület egyhangú döntése az volt, 
hogy a faluház tetőcseréjét és szigetelését fogjuk 
ebből megcsinálni.

Ferenczy Gáborné  
polgármester

Május elsején a Lovas 
Jövőjéért Egyesület 
„zenés-táncos-kul-
turális-ínyenc” pro-
gramot szervez a fa-
luház udvarán talál-
ható közösségi téren. 
Részletek áprilisban 
a postaládákban és 
a www.lovas-je.info 
honlapon...

A márciusi ifjakra
emlékeztünk

Az 1848/49-es Forrada-
lom és Szabadságharc 166. 
évfordulója alkalmából a 
Templom téren volt az ünne-
pi megemlékezés. 

A Himnusz eléneklése után 
Kósa Barnabás legelőször Pe-
tőfi Sándor: 1848 című versét 
adta elő, majd furulyán Georg 
Muffat: Menuet szerzemé-
nyét.  

– Ha van szép és reménykel-
tő ünnep, az március 15. Ezt 
a napot nagyon lehet szeretni. 
Petőfi lángoló versei, a tavasz 
reménye, a fiatalság lendü-
lete, az erőszak nélküli for-
radalom minden ereje benne 
van – mondta a díszünnepség 
szónoka, a Veszprém Megyei 
Közgyűlés képviselőasszo-
nya, Gaálné Vörösmarty Éva. 

Az ünnepség a Szózat el-
éneklésével és az ünnepi 
koszorúzással zárult. Lovas 
Község Önkormányzata ne-
vében Ferenczy Gáborné 
polgármester asszony és Ta-
kács Ferenc képviselő, míg a 
Magyar Vidék Országos 56-
os Szövetség nevében Pintér 
Kornél elnök helyezte el az 
emlékezés koszorúját. 

Szendi Péter
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A víz szakralitása

Farsang volt a faluházban!

A Lovasi Esték 2014 rendezvénysorozat 
március 7-i előadásának témája volt a víz 
szakralitása.

A jelenlegi élet kialakulása csak vizes 
közegben volt lehetséges. A víz már bába 
volt az univerzum kialakulásánál, de a 
Földi élet minden mozzanatát elkísérte. 
Mondhatjuk, hogy a víz az élet szülőany-
ja és a halál takarítónője. A víz meghatá-
rozó összetevője minden létezőnek, ezen 
belül is elsősorban az élőlényeknek. A víz 
különlegessége az, hogy határtalan me-
móriával rendelkezik. A ma testünkben 
lévő strukturált szerkezetű élővíz emlék-
szik a teljes genezisre, ami velünk történt, 
és azt is tudja, ami meg fog történni. A 
víz jelen volt a teremtés pillanatában. 

A víz az emberi élet alapja, tiszta víz 
nélkül nincs egészséges élet. A víz szin-

te minden vallásban megjelenik, mint az 
élet jelképe, szimbóluma, sokan tekintik 
az élet bölcsőjének. Az újszülötteknek 
mintegy 75-80 százalékát, a felnőttek 
testének 60-70 százalékát képezi víz.  
A víz szerepe az emberi testben létfontos-
ságú. 

Jakab István vízkutató egy különleges 
kísérletet osztott meg a hallgatósággal a 
vízvázú világegyetemmel kapcsolatban, 
mégpedig azt, hogy a víz kristályos szer-
kezete hogyan alakul a különböző jelen-
tésű szavakat tartalmazó papírdarabok-
kal vagy zenei irányzatokkal kapcsolatba 
lépve. Például egy békés jelentésű szava-
kat tartalmazó papírral lépve kapcsolatba 
esztétikailag is szép formákat vesz fel a 
kristály, míg a borús, negatív jelentésűek-
nél a kristály formája is aránytalan lesz. 

Ugyanez tapasztalható egy klasszikus 
vagy egy rockzene tekintetében is.

Dr. Masaru Emoto japán professzor által 
lefényképezett víz kristályképek a vízben 
lévő rezgések ábrái, tehát a vízkristály 
a vízben lévő rezgés képe. A rezgés pe-
dig energia, információ, ami ily módon 
láthatóvá válik. A víz a rezgések ruháját 
hordja. Az információ tértől és időtől füg-
getlenül jelen van és azonos formai alak-
zatokban azonos információkat képes 
megjeleníteni. 

Ha szépre, szeretetre gondolunk, akkor 
szép szabályos kristályok rajzolódnak ki. 
Ezek után érdemes elgondolkodni azon, 
hogy olyan a környezetünk, amilyenek 
mi vagyunk, vagy ahogy gondolkodunk.

Antal Tamás

Idén is sikeresen megrendezésre került a 
faluházi Gyermekfarsang a Lovas Jövőjéért 
Egyesület szervezésével, amire több mint 30 
kisgyermek és a szüleik jöttek el. A szülők 
és a gyermekek most is kitettek magukért 
és szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezeket fabrikáltak, amiket egyenként 
szóban is bemutattak nekünk a felvonulást 
megelőzően. A felvonulást a bűvészmutat-
ványokat előadó Oli bohóc követte, aki is-
mét izgalmas bűvész trükkökkel kápráztatta 
el a jelenlévőket. A műsor után egy 3 tagú 
független zsűrinek kellett a 24 felvonuló 
jelmezesből hat, illetve a közönségnek egy 
szerencsés nyertest kiválasztani, akik na-
gyon szép ajándékokat vihettek haza.
A szerencsés nyertesek:
1. Pintér Huba Csanád és Pintér Zselyke Ida 
- Vadász és a Csizmás kandúr
2. Molnár Vivien és Bianka - Ősasszonyok
3. Kuti Lujza Réka - Katicabogár 
4. Maász Marci - Méhecske
5. Vellai-Nemes Szofi és Molnár Sára (holt-

verseny) - Hóvirág, Tököcske
Közönségdíjat nyert Gergácz Szabolcs Kop-
pány – Bohóc.
Az ajándékok kiosztása után következett a 
tombola, ahol szintén sok szép ajándék ta-
lált gazdára a gyermekek és felnőttek leg-
nagyobb örömére. Ezután következtek az 
ügyességi játékok, (székfoglaló, újságtánc, 
üdítőivó, fánkevő és joghurtevő verseny) 
amikkel bolondosan és jókedvűen töltöttük 
el az időt. A mulatság végeztével mindenki 
fáradtan, de boldogan, élményekkel telve 
térhetett haza otthonába.
Az egyesület ezúton is szeretné megköszön-
ni azoknak (Lovas Község Önkormányzata, 
Pap Huba és családja, Adó 1%, adomány 
láda) akik anyagilag önzetlenül támogatják 
az egyesület munkáját és azoknak is, akik 
nem anyagi felajánlásaikkal színesítették a 
tombolát és a nyereményeket, valamint az 
egyesület tagjainak az önzetlen munkájukat.

Vellai János

HÚSVÉTI  
JÁTSZÓHÁZ 

Április 19-én, szombaton, 9:30 
órától húsvéti játszóház lesz jó idő 
esetén a közösségi színtéren (faluház 
udvara), rossz idő esetén a faluház 
nagytermében. 
 
A programok között szerepel tojás-
festés, színezés, nyuszisimogatás, 
tojáskereső verseny, asztal-, ajtó, ab-
lakdíszek készítése...

Várunk minden gyermeket és 
játékoskedvű, kreatív felnőttet! 

Információ: 20 417 4544
www.lovas-je.info
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Vigyázzunk a vízkészletünkre!
A VÍZ témakörében in-

dított „Lovasi esték” című 
előadássorozat keretében 
február 26-án GH Anon 
tartott előadást, melyből 
megtudhattuk, hogy miért 
kell vigyázni a Földünkre, 
ahol élünk és ha tönkre-
tesszük a vízkészletünk 
eladásával, bizony az el fog 
pusztulni.

Az anyagban és pénzben 
elveszett ember az országunk 
vízkészletét képes eladni, és 
ha hagyjuk kiárusítani, ak-
kor a Föld ivóvizét többé nem 
lehet pótolni az Élővízzel, 
melynek forrása a Kárpát-
medence területén van. Víz 
nélkül pedig nincs élet. En-
nek fontossága évről-évre je-
lentősebb, bizony sokan sok-
féleképpen harcolnak érte.

A próféciák szerint erre a 
népre bízta az Isten a VÍZ 
őrzését, és ha vigyázunk a 
vízkészletre, megnyílik az 
Élővíz forrása, mely az Élet 
Vize a Földön. Visszakapjuk 
a csodálatos erejű gyógyfor-
rásainkat, mellyel gyógyíta-
ni tudjuk a Föld szegényeit, 
ami a feladatunk lenne. Min-
denki meggyógyulhat, ha a 
gyógyító vizet fogyasztja, 
mivel betegség csoportokra 
lesz a gyógyító víz feltárva, 
amit a kiválasztott nép oszt 
szét a világban.

Ennek a népnek az a szép 
tulajdonsága, ami a másik 
ember szeretete, elindítja 
ezt a gyógyítási folyamatot. 
A belső erő, ami a szeretet 
forrásának a felfakadó, élte-
tő vize, elindít azon az úton, 
ahol a megfelelő helyre a 
megfelelő emberek kerül-
nek, de ezt nekünk kell fel-
ismerni.

A hihetetlennek tűnő jövőt 
elérhetjük, ha megtartjuk a 
vízkészletet. A közöny, ami 

a mostani időben ránk tele-
pedett, az a feloldható gyen-
geségeink közé fog tartozni, 
mert a vizek erejével vissza-
tér az igazi énünk, a segítő 
tulajdonságunk és az ész vi-
lágít.

Ne akarjuk, hogy a gazdag 
idegenek az emberiség leg-
szebb országát, legértéke-
sebb népét a porba tapossák 
azáltal, hogy a saját hasz-
nukra a vizet kipalackozzák, 
mi pedig több fizetés remé-
nyében ezt támogatjuk.

A vízkészlet eladás vég-
zetes következménye lehet, 
hogy a növényeink eltűnnek, 
tönkre megy szép orszá-
gunk, ők meggazdagodnak 
és elmennek, nemzetünk 
porba, sárba taposva itt 
marad. Ez lenne a sors leg-
nagyobb csapása. Az Isten 
minden népnek adott hazát, 
és a nép a hazájára úgy vi-

gyáz akár a gyermekére, 
csak mi ne adjuk el idegen 
birtoklóknak.

Életünk legnagyobb kin-
cse a víz a szívünkre hallgat-
va, a szabad akarat tisztasá-
gával még megtartható. Még 
sok-sok részletével olvasha-
tó az az Isteni segítség, ami 
Atilla királyunktól érkezik 
GH Anon: Lelki evolúció 
XIII.-XIV. köteteiben leír-
va, aki ezen szavakkal nyitja 
meg szívünket a haza meg-
becsülésének útján: ”Ami jó 
és szép a világon, azt megad-
ta nektek az Isten! A hegyek 
suhogó erejét, a vizek csil-
lámló fényeit, a rétek szik-
rázó színeit, és megtöltötte 
állatokkal, hogy élet legyen 
a legkisebb részén is annak 
a földnek, ahol az én Népem 
az Isten útjára lépett!”

Föld fölött a Nap, a Föld 
alatt a VÍZ adja az erőt. Mit 

tehetünk, mi kis emberek a 
vízkészlet megtartásának 
ügyében kérdésre, azt a vá-
laszt kaptuk, hogy gyakorol-
játok azt a 10 jó tulajdonsá-
got, ami a könyvben olvasha-
tó és azzal megtarthatjátok a 
Vizet és magatokat. A béke, 
az elfogadás az, ami által a 
földetek megmaradna.

Ne akarjuk megélni, hogy 
az országban a kutakat le-
zárják, és saját földjén sem 
nyithat kutat senki. Ne akar-
juk megélni, jegyre kapni vi-
zet egy ilyen országban, ahol 
a Föld Élővíz készletének a 
forrása megnyitható. 

A témával kapcsolatban 
bővebb információt a www.
ghanon.hu  weboldalon ol-
vashatnak az érdeklődők, il-
letve a rendszeres budapesti 
előadásokon hallhatnak róla 
személyesen.

Biró Ildikó
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Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke az Országgyűlési 
képviselők 2014. évi választását 2014. április 6. napjára 
tűzte ki.
A választással kapcsolatos fontosabb tudnivalókról az 
alábbi tájékoztatást adom.

Általános tudnivalók
Az országgyűlési képviselők választásának szabályait 2011. 
évi CCIII. törvény határozza meg. Az újonnan megalakuló 
Parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, ebből 106 
országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 
országgyűlési képviselőt országos listán kell megválasztani. 
A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek 
biztosítják. A választás egy fordulóban történik a korábbi 
kétfordulós szavazási rendszerrel szemben.
A szavazás április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. 
Minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 
választópolgár részére a Nemzeti Választási Irodától 
kapott értesítőben közölték a szavazókör címét, ahol a 
választás napján szavazatát leadhatja. A magyarországi 
lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen 
szavazhat. A szavazókörben két szavazólapot kap. Az 
egyiken a választókerület egyéni jelöltjeit találja, a nevek 
mellett megtalálja, hogy melyik szervezet jelölte őket, 
avagy függetlenek. A másikon kizárólag a pártok neveit 
és jelképeit találja. Mindkét lapon csak egyet-egyet 
választhat!

Ha ÖN akkor így szavazhat:

magyarországi lakcímmel 
rendelkezik és itthon van

személyesen 2 szavazólap

magyarországi lakcímmel 
rendelkezik és külföldön van

személyesen a 
nagykövetségen 2 szavazólap

magyarországi lakcímmel 
nem rendelkezik levélben 1 szavazólap 

– csak lista

Átjelentkezés másik szavazókörbe
Ezzel a lehetőséggel azok a választópolgárok élhetnek, akik 
a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi 
lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. Az 
átjelentkezési kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző 
péntek (2014. április 4-én) 16.00 óráig lehet intézni a 
választópolgár lakcíme szerinti illetékes helyi választási 
irodában. Fontos, hogy az átjelentkezés esetén is csak 
a LAKÓHELY SZERINTI JELÖLTEKRE LEHET 
SZAVAZNI!

Mozgóurna igénylése
Az a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár 
kérheti, aki mozgásában egészségi állapota, vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt. Aki a 
mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok 
miatt) kéri, annak kérését a Helyi Választási Iroda, illetve a 
Szavazatszámláló Bizottság feladatát ellátó Helyi Választási 
Bizottság elutasítja.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon, 2014. 
április 4-én (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási 
Irodától, a szavazás napján, 2014. április 6-án (vasárnap) 
15.00 óráig lehet attól a szavazatszámláló bizottságtól kérni, 
ahol a választópolgár a névjegyzéken szerepel.
Fontos! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben 
„hagyományos” módon nem szavazhat, kizárólag 
mozgóurnával!

Mit vigyen magával a szavazáskor?
A szavazókörben megjelent választópolgár csak akkor 
jogosult szavazni, ha személyazonosságát és lakcímét 
megfelelően igazolni tudja. Ennek hiányában a bizottságnak 
el kell utasítani a választópolgár szándékát.
Ennek az alábbi okmányok felelnek meg :

•	 lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány (régi)
•	 kártyaformátumú személyi igazolvány
•	 lakcímkártya
•	 érvényes útlevél
•	 2001. január 1-jét követően kiállított kártya 

formátumú vezetői engedély.

Helyi Választási Bizottság
Lovas községben egy szavazókör működik a választások 
során, így a vonatkozó jogszabályok alapján a 
Szavazatszámláló Bizottság feladatkörét a Helyi Választási 
Bizottság (HVB) látja el.

A HVB összetétele :

•	 Lamperth Lajos  HVB elnöke
•	 Mecsériné Róka Erzsébet HVB elnök-helyettese
•	 Hudanik Kitti HVB tag
•	 Kránitz István Zoltánné HVB tag
•	 Vellai János HVB tag
•	 Surányi Zoltán Ferencné HVB póttag
•	 Szabó Miklósné HVB póttag

Báró Béla jegyző (HVI vezető) megbízásából:
Vizeli Zoltánné

aljegyző

TÁJÉKOZTATÓ
a 2014. évi Országgyűlési választásokkal kapcsolatosan
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Ez a munka nagy erőfeszítést követel valamennyiünktől,
gyakran fájdalmas döntésekkel jár.

TISZTELT ÜNNEPLŐK!
TISZTELT LOVASIAK! 

Ha van szép és reményt keltő nem-
zeti ünnep, az március 15-e. Ezt a 
napot nagyon lehet szeretni. Petőfi 
lángoló versei, a kezdődő tavasz re-
ménye, a fiatalság lendülete, az erő-
szak nélküli forradalom minden ere-
je benne van. 
Ezen dátum által jelképezett kor-
szaknak köszönhetjük gyönyörű 
himnuszunk keletkezését, zászlónk 
piros-fehér-zöld színeinek hivata-
lossá válását, illetve azt, hogy orszá-
gunk fővárosa Pozsony helyett Bu-
dapest, hivatalos nyelve pedig a latin 
helyett a magyar lett. Büszkének kell 
lennünk tehát erre a napra. Amikor 
nemzetünk újra a fejlődés útját kere-
si, egy válságokkal, viszontagságok-
kal teli korban, ennek a napnak az 
emléke nagyon fontos tanulságokkal 
töltheti fel ünneplésünket. Ezek a 
tanulságok pedig az összefogás, a ki-
tartás és a tenni akarás ereje és egy-
másnak a megbecsülése.
De mi is történt ezen a jeles napon? 
1848. március 15. a történelem ma-
gasságából szemlélve csupán egy 
egyszerű tavaszi nap volt. Ám isko-
lai tanulmányainkból tudjuk, hogy 
ezen a napon Pesten forradalom zaj-
lott. Tudjuk, hogy Petőfi Sándor és 
fiatal társai – akiket márciusi ifjak 
néven emlegetett az utókor – a Pil-
vax kávéházból elindulva a Landerer 
nyomdához vonultak, kinyomtatták 
12 pontba foglalt követeléseiket, és 
kiszabadították a jobbágyok sorsát 
szívén viselő Táncsics Mihályt.
Ezzel megkezdődött a szabadsághar-
cunk, mely sok-sok nagyszerű győ-
zelem után mégis kudarccal végző-
dött. 
Függetlenségi harcunk akkor ugyan 
elbukott, de az áldozat nem volt hi-

ábavaló, a küzdelem meghozta gyü-
mölcsét. A modern, polgári Magyar-
ország megszületett, fejlődését nem 
lehetett többé feltartóztatni. 
Magyarként, Veszprém megyei és 
lovasi polgárként legyünk büszkék 
március 15. jeles személyiségeire. 
Legyünk büszkék a reformkor, a for-
radalom és szabadságharc híres és 
ismeretlen nagyjaira, legyen szó or-
szágos politikusról vagy a hazájáért 
vérét hullató „egyszerű” honvédről. 
A mai ünnep egyik üzenete éppen 
az, amit ezek az emberek jelképesen 
megtestesítenek: hazánk minden 
polgára, a magyar nemzet minden 
tagja együtt , egyetértésben és béké-
ben kell, hogy szolgálja az ország, a 
magyarság, vagy éppen a szűkebb 
közösség javát, a közjót, ki-ki a maga 
helyén,  lehetőségei és tehetsége sze-
rint! Mindenki tekintse szívügyének 
az ország szellemi, lelki és anyagi fel-
virágoztatását! Nem csak a felnőttek, 
nemcsak azok, akik részben vagy 
egészben megtették már a magukét, 
hanem a fiatalok is.
 
Kedves Ünneplők!
Nem akarom napjaink Magyaror-
szágát feltétel nélkül a reformkor és 
1848-49 Magyarországához mér-
ni, de tény, hogy hazánkban ma is 
széleskörű és mélyreható átalakítás 
zajlik a közélet és a gazdaság terén. 
Ez a munka nagy erőfeszítést követel 
valamennyiünktől, gyakran fájdal-
mas döntésekkel jár.
Valódi megújulás zajlik többek kö-
zött az oktatásügyben, az egészség-
ügyben, a gazdaság területén és a 
közigazgatásban.
Az állam komolyan veszi, hogy fő 
feladata saját polgárainak szolgála-
ta, és közös erőfeszítésünkkel meg 
kívánja teremteni annak feltételeit, 
hogy a 21. század európai polgára-

ihoz méltó módon éljünk, mind a 
szellemi, mind pedig az anyagi javak 
tekintetében. 
A ma nemzedéke, felnőtt és fiatal, 
azért kell, hogy küzdjön, hogy ebben 
az országban teremtse meg a saját, 
családi és nemzeti közössége szebb 
és boldogabb, gyarapodó életfeltét-
eleit. Ezért kell többek között Ma-
gyarország számára saját, független 
gazdaságpolitika! Ezért kell nemzeti 
érdekeinket figyelembe vevő ener-
giapolitika! Ezért kell a hazai kis-, és 
középvállalkozásokat megerősíteni! 
Ezért kell megújuló köznevelési és 
szakképzési rendszer! És ezért kell 
polgárokat szolgáló közigazgatás!

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Legyünk hűek az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc hőseihez és 
üzenetéhez.
„Legyen béke, szabadság és egyetér-
tés.”  

Gaálné Vörösmarty Éva
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Kicsalta a jó idő a kerékpárosokat az utakra
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2013. 

évben bekövetkezett közlekedési balesetek elemzésekor 
egyértelműen megfigyelhető a szezonalitás - kivétel talán 
a kerékpárosok -, amely a nyáron többszörösére növekvő 
nyaraló és jármű forgalommal magyarázható. 

A személyi sérüléssel járó balesetek leggyakoribb okai 
között szerepelnek továbbra is a relatív gyorshajtás, vagyis 
az út és látási viszonyoknak nem megfelelően megválasztott 
sebesség, a követési távolság, valamint az elsőbbségi és ka-
nyarodási szabályok be nem tartása.  Négy esetben fordult 
elő, hogy a balesetet okozó vezető ittas volt.

A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, il-
letve kerékpárosok. 2013. évben - a kerékpárosok által oko-
zott balesetek száma 10 volt. A balestek bekövetkezésért 
gyakran maguk a kerékpárosok felelősek. 2014. évben a 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság baleset megelőzési tevé-
kenységében - éppen ezért - kiemelt figyelmet fordítunk a 
kerékpáros balesetek megelőzésére.

A kerékpárral közlekedő személy a közlekedésnek egyen-
rangú résztvevője, ami azt jelenti, ugyanúgy ismernie kell a 
közlekedési szabályokat, mint a gépjármű vezetőknek!

Tekintsük át a legfontosabb, a kerékpárosokra vonatkozó, 
közlekedési szabályokat:

Alapszabály: a kerékpárt hajtó személy vezetőnek, a kerék-
párt toló személy gyalogosnak minősül!    

•	 Csak akkor lehet behajtani kerékpárral az egyirányú út ti-
los oldaláról, ha azt kiegészítő jelzőtábla megengedi! 

•	 A kerékpárosokra is vonatkozik a kézben tartott mobil te-
lefonnal való telefonálás tilalma vezetés közben!

•	 Kerékpárral mindig az úttest menetirány szerinti jobb ol-
dalán kell közlekedni. Kivétel, ha az kerékpáros közleke-
désre alkalmatlan, vagy tiltott. Ebben az esetben a járdán 
a gyalogosok zavarása nélkül, maximum 10 km/óra sebes-
séggel lehet haladni.

•	 A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos for-
galmat nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti.

•	 Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szál-
líthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a 
kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. 
életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó 
utast.

•	 Éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között vagy a 
kerékpáron vagy a kerékpároson (fontos változás!), elől 
fehér - hátul piros, folyamatos vagy villogó fényjelzést 
kell használni!

•	 Lakott területen kívül fényvisszaverő mellényt (ruháza-
tot) kell viselni éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok 
között. Lakott területen belül kifejezetten ajánlott. 

•	 Kerékpárral TILOS lakott területen kívül
- főútvonalon balra kanyarodni, az úttest jobb széléről át 

kell tolni a kerékpárt,
- főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek egye-

dül kerékpározni,

- elengedett kormánnyal kerékpározni, 
- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót 

kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni,
- kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni,
- kerékpáron oldalra, előre vagy hátra egy méternél hosz-

szabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó tár-
gyat szállítani,

- kerékpárral állatot vezetni.

Téves az a köztudatban elterjedt nézet, hogy már lehet al-
kohol fogyasztása után kerékpározni! 
•	 Főúton alkohol fogyasztása után kerékpározni TILOS! El-

lenkező esetben a közigazgatási bírság összege 60.000 Ft.
•	 Mellékúton és kerékpárúton alkohol fogyasztása után 

– például egy sör vagy 2 dl bor - csak akkor szabad ke-
rékpározni, ha a vezető közlekedésre, vezetésre alkalmas 
állapotban van! Ha nem, akkor közigazgatási eljárásban 
30.000 Ft bírsággal kell sújtani.

Szaktanácsadó: Papp Csongor
r. alezredes 

Közlekedésrendészeti alosztályvezető

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Az előadás körüljárja, hogy mik azok a főbb események a Bibliában, ahol 
a víznek fontos szerepe volt. Ez alapozza meg a víznek, mint szimbó-
lumnak a szerepét a keresztény világban. A víz természetesen része a 
hétköznapi életünknek is. A vízhez való mai hozzáállásunkban is meg-
találhatjuk azokat az elemeket, amelyeket a bibliai, illetve keresztény 
hagyományból “örököltünk”. Ezen örökség tudatosítása segíthet életünk 
teljesebb szemlélésében. 
Előadó: Csernai Balázs tapolcai plébános

Mindenkit szeretettel vár Lovas Község Önkormányzata!

Helyszín: Faluház nagyterme, Lovas, Fő utca 8.
Április 2. (szerda) 18.00 óra 

„V��! S� ��e� ��nc�, �� ����e�, �� z�mato�, ���
���e� �e�hat�r���� �é�e�, �e���������, ������� 
ho�� �e�i���������. N�� ���k�é�e� va�� �� ��e�-
���: mag� �� ��e� va��.”

Ant���� �� S��n�-E������

Élő vizek forrása - a víz szerepe a Bibliában és a kereszténységben

Bővebb információ:
Szendi Péter 87/575-083, 30/530-3466 E-mail: konyvtar@lovas.hu

Csernai Balázs


