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Újjáalakult az önkormányzat
Alakuló testületi ülést tartott a 

régi-új önkormányzat a faluház 
nagytermében október 22-én. 
Ismertették a választási eredmé-
nyeket, a képviselő-testület pedig 
letette az esküt.

A Himnusz eléneklése után 
Mecsériné Róka Erzsébet tájékoz-
tatta a jelenlévőket a választási 
eredményekről, melyet Önök az új-
ság hasábjain egy különálló cikkben 
olvashatnak. Az önkormányzat le-
tette az esküt, illetve megválasztot-
ták egyhangúlag, titkos szavazással 
Hull Zitát alpolgármesternek. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
asszony és Hull Zita alpolgármes-
ter asszony a mostani ciklusban is 
lemondott az őket megillető tisz-
teletdíjakról, melyet a falu javára 
ajánlottak fel. Az ünnepélyes tes-
tületi ülés a Szózat eléneklésével, 
majd jó hangulatú beszélgetéssel 
zárult. Az ünnepélyes testüle-
ti ülésen tiszteletét tette Hebling 
Zsolt Alsóörs és Czeglédy Ákos 
Paloznak polgármestere, illetve 
Báró Béla jegyző. 

Szendi Péter

Ismét
választottunk

Az október 12. önkormányzati vá-
lasztások Tóth Gáborné aljegyző 
tájékoztatása szerint rendben lezajló-
dott. A 387 választópolgár közül 253 
járult az urnák elé, mely 65.37 %-os 
részvételi arány mutat.
 
Három érvénytelen szavazat mellett 
a polgármester jelöltekre az alábbiak 
szerint alakult az eredmény:
1. Ferenczy Gáborné 211 szavazat 
2. Tóth-Köllő Szilvia 39 szavazat 

A képviselő jelöltekre öt érvénytelen 
szavazat mellett az alábbiak szerint 
alakult az eredmény:
1. Hull Zita 201 szavazat
2. Csajka György János 158 szavazat
3. Takács Ferenc 155 szavazat
4. Pap Huba Vérbulcs 151 szavazat
5. Spirk László 76 szavazat
6. Tóth-Köllő Szilvia 69 szavazat
7. Abonyi Gábor Dániel 41 szavazat
8. Gergácz Szabolcs 36 szavazat
9. Korai-Sümegi Kinga 27 szavazat

A pártokra leadott szavazatoknál 10 
érvénytelen voks volt, az alábbiak 
szerint alakult az eredmény:

1. FIDESZ-KDNP 145 szavazat
2. JOBBIK 46 szavazat
3. MSZP 34 szavazat
4. DK 8 szavazat
5. EGYÜTT 7 szavazat

Lovas Község Önkormányzata kö-
szönetet szeretne mondani a Válasz-
tási Bizottság tagjainak a korrekt 
munkáért és a szavazóknak, hogy 
éltek választási jogukkal. 

Szendi Péter

Tisztelt lovasi választópolgárok! 
Képviselőtársaim és a magam nevében köszönetemet fejezem ki, hogy bizalmat 
szavaztak ránk. Az eddigiekhez hasonlóan Önök és településünk érdekeit képviseljük. 
Minden kedves lovasi lakosnak jó egészséget kívánok.

Tisztelettel:
Ferenczy Gáborné polgármester

Alakuló ülés a faluház nagytermében
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„Itt van az ősz, itt van újra...”
Már „a vénasszonyok” nya-

rának is vége, egyre többször 
ködösek a reggelek, nedvesek a 
közutak, járdák. Nyakunkon az 
óraátállítás, ami megint csak a 
rövid nappalokat jelenti. Így is-
mét eljött az ideje a megváltozott 
közlekedési feltételekre történő 
figyelemfelhívásnak.

A jó látás és láthatóság, mint bal-
eset-megelőzési feltétel, nemcsak 
a gépjárművekre, hanem minden 
közlekedőre, a gyalogosokra és 
kerékpárosokra is vonatkozik! A 
KRESZ által előírt gyalogos és ke-
rékpáros láthatósági felszerelések, 
kiegészítők komoly sérülésekkel 
járó balesetek megelőzését szol-
gálják, ezért - ugyan csak külterü-
leten kötelező - de tanácsos azokat 
lakott területen belül is viselni este, 
éjszaka, rossz látási viszonyok kö-
zött.

A téli közlekedésre való felké-
szülés elsősorban a gépjárművek-
kel közlekedőket érinti. A műszaki 
állapot felülvizsgálata mellett las-
san itt az ideje a gumicserének. A 
fagyos, jeges, nedves utakon, +7 
fok alatt a nyári gumi megmere-
vedik, nagyon kis tapadással ren-
delkezik, így használata veszélyes 
lehet. A téli gumit ezzel szemben 
úgy fejlesztették ki, hogy alacsony 
hőmérsékleten is rugalmas marad, 

megnő a tapadási értéke, és rövi-
debb lesz vele a fékút is.

A látási körülmények romlása 
szükségessé teszi a gépjárművek 
világítóberendezéseinek gyako-
ribb, hosszabb ideig történő hasz-
nálatát, ezért is nagyon fontos, 
hogy azok megfelelően működ-
jenek. A fényszórókat és a többi 
lámpát gyakrabban kell tisztítani. 
Ugyanakkor a rosszabb út- és lá-
tásviszonyok miatt nagyobb kö-
vetési távolságot tartva, lassabban 
kell vezetni, így kisebb a balese-
tek bekövetkeztének kockázata, és 
rossz manőverezés esetén a hibák 
könnyebben korrigálhatóak. 

A sérüléssel járó balesetek közel 
egy harmadát az útviszonyoknak 
nem megfelelően megválasztott se-
besség okozza. Nem a traffipax által 
mért sebesség túllépésre gondolok, 
hanem az úgynevezett relatív sebes-
ségre, amely az út- és látásviszo-
nyoktól, a vezető gyakorlottságától, 
a forgalmi helyzettől függ. 

A téli felkészülés nem csak a 
közlekedés résztvevőire vonatko-
zik, hanem mindnyájunkra. A tüze-
lő és tárolható termények beszerzé-
sének a napjait éljük. Találkozunk 
krumpli, káposzta, gyümölcs és 
más termények árusítóival, ugyan-
akkor gyakoribb a téli tüzelőt, tű-
zifát ajánlók megjelenése is. Ha 
vásárlási szándéka van, inkább a 

már ismert eladókat, forgalmazó-
kat keresse. Az újságokból, inter-
netről választott ismeretlen, csak 
mobil telefonon utolérhető szemé-
lyek körében fordul elő gyakran, 
hogy nem a kialkudott, hanem ned-
ves vagy jóval kevesebb fát szállí-
tanak, esetleg a kifizetett előlegre 
nem is szállítanak semmit.

A termény, a fa felvásárlók, el-
adók, a házalók köréből kerülhet-
nek ki a terepszemlét tartó bűnö-
zők, akik időseket, értékes dolgo-
kat őrző vagy szállásnak használ-
ható lakatlan nyaralókat keresgélve 
járják a környéket. Kérjék számon 
a látszólag céltalanul nézelődő, sé-
tálgató idegenektől, mit keresnek 
az utcában, és azonnal értesítsék a 
rendőrséget!

Ha már fűtésre készülünk:
•	Legyen elegendő tüzelő anyag 

a háznál, ne alkohollal tartsuk 
melegen magunkat, mert az bá-
gyadtsághoz, csökkenő fizikai 
teljesítő képességhez, így köny-
nyen kihűléshez vezethet.

•	Ellenőriztessük a fűtésre hasz-
nált – különösen a gázzal mű-
ködő – eszközök állapotát, a 
kémények tisztaságát, hogy a 
tragédiát elkerülhessük.

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi

Rendőrkapitányság
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Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Ünnepélyes megemlékezésre 

és gyertyagyújtásra került sor 
október 4-én az aradi vértanúk 
emlékére ültetett fánál. Az ün-
nepi beszédet Hull Zita alpolgár-
mester asszony mondta. 

A Himnusz eléneklése után 
Szendi Péter Juhász Gyula versét 
mondta el, majd Hull Zita alpol-
gármester asszony megemléke-
zett az aradi hősökről. „1849. 
augusztus 13-án Világosnál a 
magyarok az orosz csapatok előtt 
letették a fegyvert. A tábornokok 
úgy hitték, hogy az oroszok meg-
védelmezhetik őket a vérszomjas 
Haynautól, de csalódniuk kellett. 
Augusztus 22-én az oroszok el-
vették fegyvereiket, majd másnap 
átadták őket az osztrákoknak. Au-
gusztus 25-én érkeztek Aradra.  
Haynau nyomban kiadta az uta-
sításokat Ernst törzshadbírónak, 
hogy gyorsított eljárással, ta-
núkihallgatások nélkül, csak a 
legfontosabb vádpontra szorít-
kozva kezdje meg a tábornokok 
perét. Még aznap megkezdődtek 
a kihallgatások. Mindegyikük két 
kihallgatáson vett részt, s ezt kö-
vetően lehetőségük nyílt írásban 

utólagos beadványt terjeszteni a 
hadbíróság elé.”

Az alpolgármester asszony Ka-
tona Tamás történész segítségével 
elevenítette fel a magyar történe-
lem egyik leggyászosabb napját. 
“A papok október 6-án már hajnali 
kettő és három között megjelentek a 
tábornokoknál. A legtöbben ébren 
voltak és már megírták búcsúleve-
leiket. Aulich Horatiust olvasott, 
Török Vauban francia hadmérnök 
várerődítési könyvét bújta, Láh-
ner fuvoláján játszotta Donizetti 
Lammermoori Luciájából, a hal-
dokló Edgár búcsúáriáját. Reg-
gel fél hatkor  először az agyon-
lövetésre ítélteket vezették elő:  
a zombori Schweidel Józsefet; a te-
mesvári Kiss Ernőt, volt huszárpa-
rancsnokot; Dessewffy Arisztidet, 
a váci csata hősét; és az örmény 
származású Lázár Vilmos ezredest, 
hadtestparancsnokot. A vár hátulsó 
kapuja mögött, a sáncoknál még el-
mondtak egy közös imát, aztán kö-
vetkezett az ítétel fölolvasása, majd 
pedig  a kegyetlen végrehajtás. Ti-
zenkét gyalogkatona fegyvere egy-
szerre dördült el. Kiss Ernő kivételé-
vel mindhárman élettelenül buktak 
a földre. Őt csak a vállán érte a go-
lyó, ezért három katona közvetlenül 
elé állt, s leadták rá a halálos lövést. 
Ezután került sor a kilenc akasz-
tófára ítélt tábornokra: elsőként  
a bécsi Poeltenberg Ernő, aki oszt-
rák-német volta ellenére harcolt 
a magyar szabadságért; majd Tö-
rök Ignác, a magyar erődök mű-
szaki felelőse; Lahner György, 
aki a szabadságharc hadiiparáért 
volt felelős; a horvátországi Kne-
zich Károly, őt követte Nagy-Sán-
dor József, aki Buda bevételénél 
az elsők között hatolt be a Várba; 
a hesseni Leiningen-Westerburg 

Károly, aki magyar felesége révén 
került hazánkba; a pozsonyi német 
Aulich Lajos, Buda ostromának 
egyik hőse; a horvátországi szerb 
Damjanich János és végül Vécsey 
Károly. Ez utóbbi vértanú bünte-
tését - saját apja közbenjárásának 
köszönhetően - súlyosbították, még-
pedig azzal, hogy őt akasztották 
fel utolsónak, vagyis végig kellett 
néznie társai kivégzését. Sorra bú-
csúztak el egymástól, Vécseynek 
már nem volt kitől búcsút vennie. 
Ő Damjanich holttestéhez lépett, 
és bár nem szívlelték egymást, most 
megcsókolta Damjanich kezét.  
A papok eltakarták a szemüket és 
még a négyszögben felállított kato-
naság soraiban is hangos  zokogás 
hallatszott.”

Az ünnepi beszéd után Hull Zita 
alpolgármester asszony és Takács 
Ferenc képviselő az önkormányzat 
nevében elhelyezte a megemléke-
zés koszorúját, Gergácz Szabolcs 
a Hunyadi Huszár és Betyár Ha-
gyományőrző Egyesület nevében, 
majd Horváth Ferenc a Sándor 
Huszárok Lovas Klubja kérésére 
tisztelgett az aradi vértanúk előtt. 
A mécsesek meggyújtása után a 
megemlékezés a Szózat eléneklé-
sével ért véget. 

Szendi Péter

Hull Zita alpolgármester
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1956-ra emlékeztünk
A Himnusz eléneklése 

után Ferenczy Gáborné 
polgármester asszony 
köszöntötte a jelenlévő-
ket és külön köszöntötte 
Polgárdy Imrét a Vesz-
prém Megyei Közgyű-
lés elnökét, aki egyúttal 
megtartotta ünnepi be-
szédét is. A megye első 
számú embere hangsú-
lyozta, hogy azokra a 
férfiakra és nőkre em-
lékezünk, akik átélték 
és véghezvitték saját 
forradalmukat. Azokra 
az egyetemistákra, akik 
október 23-án nagygyű-
lést tartottak az egye-
temen, a bátor nemzet-
őrökre, a forradalmi ta-
nács tagjaira. A testület 
újonnan megválasztott 
elnöke elmondta, hogy 
egyedül mi vagyunk 
felelősek saját hétköz-
napjainkért és ünne-

peinkért, október 23-a 
mindenkié. A mai napon 
örülnünk kell annak, 
hogy ebben a megyében 
és nemzetben volt any-
nyi erő, hogy felemelje 
a fejét. A mai nap nem 
a gyászé, hanem az örö-
mé – zárta gondolatait 
az elnök úr. 

Szendi Péter

Polgárdy Imre a Veszprém 
Megyei Közgyűlés elnöke


