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Már az első fordulóban el-
fogadta az idei költségve-
tést az önkormányzat, mely-
nek bevételi oldalát 56 millió 
182 ezer forintban állapította 
meg. Beruházásokra ebben 
az évben 24,5 millió forintot 
kíván költeni a testület. 

A költségvetési törvény sze-
rint idén az önkormányzat 
15,2 millió forint normatív 
támogatást kap. Ez az elmúlt 
évi normatív hozzájárulások-
hoz képest összességében 5,4 
millió forintos csökkenést je-
lent. A közös hivatal működé-
sét illetően, Lovas Község Ön-
kormányzata a jelenlegi ada-
tok szerint 5,5 millió forint 
támogatást kap, mely összeget 
teljes egészében rendelkezés-
re bocsát Alsóörs község Ön-
kormányzatának. Az így szá-
mított normatíva-kiesés 10.9 
millió forint. Fejlesztésekre 
24,5 millió forintot különített 
el a képviselő testület, mely a 
költségvetési főösszeg közel 
44 %-át jelenti.

A 2013. évben a következő 
fejlesztési, beruházási felada-

tokat tűzte ki célul az önkor-
mányzat az elfogadott koncep-
ció alapján:
  Településrendezési terv 

közlekedési munkarész 
felülvizsgálata 
  Csapadékvíz-elvezetés 

tanulmányterv 2012. 
évről áthúzódóan 
  Csapadékvíz-elvezető 

hálózat kivitelezése
  2012. évben benyújtott 

EMVA alapján közössé-
gi színtér kialakítására 
  Faluház rendbetétele, 

az erre beadott EMVA 
pályázat még elbírálás 
alatt áll. Az elkülönített 
összeg saját részként ke-
rül felhasználásra sike-
res pályázat esetén

Ebben az évben 19.9 mil-
lió forintos helyi adóbevétel-
lel számol az önkormányzat. 
Építményadóból 14.5 mil-
lió forintot, iparűzési adóból 
közel 3.4 millió forintot, gép-
járműadóból 1.4 millió fo-
rintot, idegenforgalmi adó-
ból 580 ezer forintot bevételt 
remél a falu vezetősége. 

A kiadási oldalon a szemé-
lyi juttatások 6.5 millió forin-
tot tesznek ki a járulékokkal 
együtt. Az előző évi pénzma-
radvány: 13.5 millió forint.  A 
Balaton Riviérának továbbra is 
300 ezer forint támogatást biz-
tosítanak, a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályá-
zat összege 210 ezer forint. A 
civil szervezetek támogatására 
a tavalyi szinthez hasonlóan 
400 ezer forintot különít el az 
önkormányzat. Az Egyházak 
támogatása esetében a Refor-
mátus és a Katolikus egyház 

részére 100-100 ezer forintot 
biztosítanak a költségvetésből. 

Rendeletmódosítás történt 
az SZMSZ, illetve az Anya-
könyvi szolgáltatásokat ille-
tően. Ezután Kéri Katalin fő-
építész 2012. évi beszámolóját 
fogadták el (Ezt Önök az új-
ság hasábjain külön olvashat-
ják). Megszüntetésre került 
az Észak–Balatoni Főépítészi 
Társulás. Mivel az Észak–Ba-
latoni Főépítészi Társulásban 
megbízással foglalkoztatták 
Kéri Katalin főépítészt, janu-
ártól a köztisztviselői kineve-
zése, az ismert hivatali átalakí-
tások miatt egyik településen 
sem oldható meg. A folyama-
tos főépítészi munka érdeké-
ben az egyenkénti megbízás-
sal történő települési főépíté-
szi megbízás látszik megfelelő 
megoldásnak. A testület végül 
úgy határozott, hogy Kéri Ka-
talint főépítészként alkalmaz-
za Lovason, vállalkozói for-
mában, heti négy órás elfog-
laltsággal. 

Ezután került sor az építési 
tárgyú rendeletek megtárgya-
lására. Az előzetes véleménye-
zésről, a településképi bejelen-
tésről és véleményezésről, va-
lamint a Tervtanács létrehozá-
sáról és működtetéséről dön-
tött a testület. 

Szendi Péter

Elfogadták a költségvetést
Helyi adók adónemenkénti megoszlása

73%
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17%

7%

Építményadó Id.forg.adó tartózk. után

Iparűzési adó Gépjárműadó
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Fôépítészi beszámoló
A 2012-es év januárjában elfo-

gadott rendezési terv utómunká-
lataival – résztvevő szakhatósá-
gok és VÁTI dokumentációs köz-
pont felé történő lezárás – kezdő-
dött a 2012-es év. 

Az év elején készítettük el és 
adtuk be LEADER pályázatunkat 
a faluház közösségi terére. A feb-
ruári helyszíni szemle után má-
jusban nyertesnek nyilvánították 
a pályázatunkat. Az év második 
felében elkészült a kivitelezésre 
vonatkozó meghívásos pályáza-
ti anyag, novemberben nyertest 
hirdettünk, majd elkezdődhet-
tek a kiviteli munkák. Számítása-
ink szerint májusra átadható lesz 
az épület. 

Nyár elején helyszíni bejárások 
alkalmával ellenőriztük a meglé-
vő helyi értékvédelem alá bevont 
épületek állapotát. Sajnos a térké-
pi feltüntetés már néhány esetben 
nem állja meg a helyét, hiszen az 
épületek értékjegyei az átalakítá-
sok alkalmával eltűntek.

A Szent István Egyetem épí-
tész hallgatói az idén is eltöltöttek 
egy hetet Paloznakon és Lovason. 
A hallgatók folytatták a helyi ér-
tékvédelmi rendelethez elenged-
hetetlen felméréseket – mely-
nek alapdokumentumait szintén 
ők készítették az elmúlt évek fo-
lyamán - a településen. A felmért 
munka feldolgozása folyamatban 
van.

A nyári felmérő tábor alkalmá-
val újabb épületeket mérettünk 
fel, melyek alkalmasak lennének 
a helyi értékvédelmi listára. Egy – 
két esetben elszomorító a lakos-
ság negatív hozzáállása az épüle-
tek regisztrálása és dokumentálá-
sakor. Így nem egy esetben az ér-
tékes helyi építési hagyományo-
kat őrző épületről csupán fényké-
pünk marad fenn.

Az év folyamán érezhető-
en megnőtt az ingatlanvásárlási 
kedv a településen, valószínű en-
nek elsősorban a paloznaki külte-

rületre elrendelt változtatási tila-
lom az oka. Jóval több volt az ér-
deklődő, és az építési engedélyek 
száma az elmúlt évhez képest. 
Mivel januártól munkanaplót ve-
zetek számszerűen meghatároz-
ható, hogy a vásárlással, beépít-
hetőséggel kapcsolatos tájékoz-
tatásra 20 esetben volt szükség. 
Három alkalommal volt szük-
ség szakmai segítségemre az adós 
kollégának, helyszíni szemlék al-
kalmával.

Hangsúlyosabb ügyek az el-
múlt évben: 

•	a külterületen engedély nél-
küli tóépítés, mely fennma-
radási engedélyének kiadása 
még folyamatban van 

•	a Malom 64 hrsz. alatt egy 
melléképület tetőomlása, 
melynek ügye Balatonfü-
redre került az építésható-
sághoz, de megnyugtató le-
zárása mai napig nem tör-
tént meg

•	szintén a mai napig nincsen 
megnyugtatóan lezárva a 
Felsőörsi záportározó ügye

•	Levendula pincészet bővíté-
sének építési engedély felül-
vizsgálat kérése az építésha-

tóságtól, az engedély végül is 
nem lett kiadva

Október elején új MVH-s pá-
lyázatot készítettünk a „falumeg-
újítási pályázat” keretében a falu-
ház és udvarának felújítási mun-
káira. Amennyiben nyerünk, úgy 
új burkolatot és parkolót építhe-
tünk az udvaron, kicserélhetjük 
az épület nyílászáróit, megújul 
a homlokzat, és részben akadály 
mentesíthetjük az épületet (külső 

terasz szintkülönbségének meg-
szüntetése, bejárat átalakítása, 
földszinti akadálymentes wc ki-
alakítása).

A májustól részt vehettem a 
2013. január 1-től hatályos, az 
építésügy teljességét érintő tör-
vényi változások szakmai véle-
ményezésében. Így már jóval ko-
rábban sejthetők voltak azok az 
új törvények és rendeletek, me-
lyek 2013. január 1-től jelentő-
sen befolyásolni fogják az építés-
ügy valamennyi területét. A tör-
vények és rendeletek nagy része 
már megjelent, de folyamatosan 
várhatók még továbbiak is de-
cember 31-ig.

2013. január 1-től amennyi-
ben a település vezetése élni kí-

ván törvény adta lehetőségével a 
településeken indul az építési en-
gedélyezési eljárás – településké-
pi véleményezési eljárás -  melyet 
a település polgármestere fog le-
folytatni. Ezáltal pozitívan befo-
lyásolható a településkép, min-
den építésről tudomása lesz a te-
lepülés vezetésének. Ugyan így 
van lehetőség, az engedélyhez 
nem kötött építések felügyeleté-
re is a „településképi bejelentési 
eljárással”.

A település polgármestere a jö-
vőben „településképi kötelezé-
si” eljárásban kötelezheti az érin-
tett ingatlan tulajdonosát – a he-
lyi építészeti értékek, a település-
kép védelme érdekében – az épít-
mény, építményrész felújítására, 
átalakítására vagy elbontására. 
A végrehajtás elmaradása eseté-
re megismételhető bírságot szab-
hat ki.

Szintén új elem lesz a „közte-
rület alakításról szóló helyi ren-
delet” megalkotásának lehetősé-
ge, melynek célja, hogy elősegít-
se a településszerkezetileg, for-
galom-technikailag vagy telepü-
lésképi szempontból együtt keze-
lendő közterületek településöko-
lógiai, településképi és műsza-
ki szempontból, valamint a zöld-
felületi rendszer szempontjából 
egységes és összehangolt módon 
történő kialakítását és fejleszté-
sét.

2013 – as év tervezett feladatai:

•	új törvényváltozások hoz-
ta helyi rendeletek megal-
kotása

•	a rendezési terv közlekedési 
felülvizsgálata

•	a helyi értékvédelmi rendelet 
kidolgozása

•	a volt temető területének 
rendezésére – lásd közterü-
let alakítási rendelet és terv

Kéri Katalin
települési főépítész

FIGYELEM!
TAGFELVÉTEL A PALOZNAKI HORGÁSZ EGYESÜLETBE

TELEFON: 20-214-9065
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Az internet jó, hasznos, de...

Változások a Lovas Egyesület elnökségében

A mindennapi életünknek 
már részévé vált az internet 
használata. Minden korosz-
tály megtalálható a „gép” 
előtt, és ki-ki a maga érdeklő-
dése szerint nézegeti az olda-
lakat, és használja szolgáltatá-
sokat. Szeretném felhívni a fi-
gyelmet néhány, az interneten 
leggyakrabban előforduló 
visszaélésre. Fontosnak tar-
tom megjegyezni, hogy az in-
ternetes ügyletek jelentős ré-
sze korrekt módon zajlik az 
eladó és a vevő, a szolgáltató 
és az igénybe vevő megelége-
désére. Az emberi bizalommal 
visszaélő bűnelkövetők azon-
ban itt is megjelentek, mint az 
élet más területein is. 

Használt cikkek
internetes eladása

Az elkövető, vagyis az eladó 
valamilyen népszerű termé-
ket (pl. okos telefon) hirdet el-
adásra tényleges értékénél ked-
vezőbb áron, és ezzel biztosítja a 
megfelelő érdeklődést. A vevő-
vel abban állapodik meg, hogy 
amint a bankszámlájára megér-
kezik az áru ellenértéke, postán 
megküldi az adásvétel tárgyát. 
A teljesítésre azonban nem ke-
rül sor. Mivel a használtcik-
kek jelentős része ilyen körül-
mények között cserél gazdát, a 
vevő nem is gondol arra, hogy 
milyen kockázata van az adás-
vételnek.

A megelőzés lehetőségei:
•	ne hozzunk elhamarkodott 

döntést, még akkor sem, ha 
a kivárással azt kockáztat-
juk, hogy megelőz egy má-
sik vevő

•	gondoljuk át, hogy való-
ban nélkülözhetetlen-e szá-
munkra a meghirdetett ter-
mék

•	a megadott ár realitásának 
értékelése (ha mi lennénk 
az eladók, odaadnánk-e 
ennyiért?)

•	mérjük fel, hogy az árucikk 
jellegéből adódóan, annak 
minőségével kapcsolatban 
felmerülhetnek-e problé-
mák (ezeknél az ügyletek-
nél ugyanis nincs garancia a 
visszavásárlásra)

•	ha többen is kínálják 
ugyanazt vagy hasonló ter-
méket, akkor a helyben la-
kót vagy a közelebbit része-
sítsük előnyben

•	értékesebb termék eseté-
ben már megérheti felvál-
lalni az utazási költségeket, 
hogy személyesen találkoz-
hassunk az eladóval, és még 
fizetés előtt megvizsgálhas-
suk az adásvétel tárgyát

•	amennyiben személyes ta-
lálkozóra nincs lehetőség, 
vagy az aránytalan költsé-
gekkel jár, célszerű tisztáz-
ni az eladó kilétét, elérhető-
ségét, esetleges számon kér-
hetőségét

•	ha valaki folyamatosan hir-
det, esetleg ugyanolyan 

vagy hasonló árucikkeket 
kínál, legyen gyanús, hogy 
csalóval állunk szemben 
(ahhoz ugyanis sokakat kell 
megkárosítania, hogy meg-
éljen belőle)

•	olvassuk át az eladó-
hoz irt véleményeket, 
kommenteket

•	őrizzük meg az átutalás bi-
zonylatát

Állásközvetítés külföldre

Az elkövető általában gyors, 
szakképzettséget és nyelvtudást 
nem igénylő elhelyezkedési le-
hetőséget ígér viszonylag magas 
jövedelemmel. A csaló egy ösz-
szeg befizetését kéri valamilyen 
címen, pl. regisztráció, munka-
vállalási engedély beszerzése, 
hivatalos iratok fordíttatásának 
költsége stb. Miután megtörtént 
a pénz kifizetése, a munkába ál-
lásra már nem kerül sor, gyak-
ran el sem érhető többet. Van-
nak elkövetők, akik olyan soká-
ig és hatásosan hitegetik áldoza-
taikat, hogy azok egzisztenciá-
lis és pszichés károkat is elszen-
vedhetnek, pl. kilépnek koráb-
bi munkahelyükről, felmondják 
albérletüket, és telepakolt bő-
röndökkel várják a beígért au-
tóbusz indulását. A bűncselek-
mény elkövetését megkönnyí-
ti a külföldi munkavállalással 
ígért magas jövedelem, a hazai 
munkavállalás nehézségei, a reá-
lis munkaerőpiaci ismeretek hi-
ánya. 

A megelőzés lehetőségei:
•	a célország nyelvének leg-

alább alapfokú ismerete 
(senki se tudjon visszaélni 
a kiszolgáltatottságunkkal)

•	a túlságosan vonzó aján-
latok (a munkavállalóval 
szemben támasztott köve-
telmények hiányával vagy 
minimális szintjével szem-
ben álló rendkívül kedvező 
feltételek) kiszűrése

•	az állásközvetítő honlap-
jának meglátogatása (ko-
moly cégnek rendelkeznie 
kell vele)

•	a cég székhelyének felderí-
tése (ténylegesen működő 
iroda, vezetékes telefon)

•	az előzetes anyagi ellen-
szolgáltatástól történő el-
zárkózás (a közvetítői díjat 
a munkáltató fizeti, aki dol-
gozókat keres)

•	kérjen időt a bemutatott 
munkaszerződés átnézésre 
(ha nincs szakismerete for-
duljon jogi szakemberhez 
átnézetni azt)

•	soha ne adjuk ki a kezünk-
ből az okmányainkat (útle-
vél, személyigazolvány)

•	váltsuk ki az Európai 
Egészségbiztosítási kártyát

•	induláskor és utána is min-
dig legyen elegendő anyagi 
fedezetünk a hazautazásra.

Forrás:
Veszprém MRFK Hírlevél  
 

Stanka Mária r. őrnagy

A Lovas Egyesület új elnöke-
ként üdvözlök minden kedves 
olvasót, és szeretném ezúton is 
megköszönni az egyesület tag-
jainak, hogy bizalmat szavaz-
tak nekem, továbbá köszönöm 
az eddigi elnökség lelkiismere-
tes munkáját.

A Lovas Egyesület rendsze-
rint ötévente választ új elnököt, 
elnökséget, így 2013-ban ismét 
aktuálissá vált a tisztújító köz-
gyűlés. Mivel Pajor József el-
nök, Szabóné Terike pénzügyi 
felelős, és Tóthné Farkas Má-
ria a felügyelő bizottság elnö-
ke lemondtak eddigi tisztsé-

gükről, az egyesület tagjainak, 
ezen posztokra kellett megfe-
lelő jelölteket találni. Egyhan-
gú szavazattal Tóthné Tisza Ka-
talint pénzügyi felelősnek, és 
Szabóné Terikét a felügyelő bi-
zottság elnökének választottuk. 
A felügyelő bizottság további 
tagjai: Tóthné Farkas Mária és 
Csontó Zoltán. 

Nagy örömömre szolgál, 
hogy Demény Zoltán, az egye-
sület egykori alapítója, alelnök-
ként ismét részt vállal teendő-
inkben. Meggyőződésem, hogy 
az új elnökség a lelkes tagok és 
támogatók segítségével az el-

következendő években is 
folytatni tudja az egyesü-
let sikeres működtetését. 
Legfőbb célunk továbbra is, a 
már hagyományokkal bíró ama-
tőrversenyeink megrendezése, a 
szabadidős lovaglás, és a lovas-
sport népszerűsítése, és a kör-
nyékbeli lovasok összefogá-
sa. Ezenkívül bízunk benne, 
hogy növelni tudjuk taglétszá-
munkat, hogy a díjugratáson és 
fogathajtáson kívül a lovas-
sport más szakágait is be tud-
juk venni versenyprogramunkba. 
A 2013. évre tervezett rendezvé-
nyeink:

- május 20.: díjugrató és fogat-
hajtó verseny

- július 6.: falunap: ló szépség-
verseny, lovas ügyességi ver-
seny.

- szeptember 15.: díjugrató és 
fogathajtó verseny

- szeptember 28.: szüreti felvo-
nulás

Szívesen látunk minden kedves 
érdeklődőt, nem csak a rendezvé-
nyeken, hanem az egyesületünk-
ben is, aki szeretne közelebbről 
megismerkedni azzal a csodála-
tos teremtménnyel, amelyről tele-
pülésünket is elnevezték.

Kis Áron
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Jelentkezni lehet: Szendi Pé-
ternél a 30-5303466-os telefonszá-
mon vagy a konyvtar@lovas.hu 
e-mail címen, illetve személyesen 
a lovasi teleházban. 

Tudásod a jövőd! Százezer fel-
nőtt ülhet iskolapadba Magyaror-
szág Kormánya és az Európai Unió 
sosem látott mértékű képzési támo-
gatásának köszönhetően. Kulcs-
kompetenciáikat fejleszthetik a 18. 
életévüket betöltött állampolgárok 
az elkövetkező bő két évben. Az in-
formatikai- és a nyelvképzésnek kö-
szönhetően sokan visszatérhetnek a 
munkaerőpiacra. A Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal által meg-
valósított, „TÁMOP 2.1.2. Idegen 
nyelvi és informatikai kompeten-

ciák fejlesztése” című kiemelt pro-
jekt olyan támogatást nyújt, amely 
elősegíti az Új Széchenyi Terv és az 
Európai Unió közös céljának; a tu-
dás alapú társadalom megvalósulá-
sát Magyarországon. A közel 12,5 
milliárd forintos összértékű felnőtt-
képzési programban kiemelt figye-
lem fordul a hátrányos és leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségek lakói 
felé.

A képzések 2012. december ele-
jén indulnak, az ország egész terü-
letén. Két évig folyamatosan - mi-
nimálisan 100 ezer főt - fognak ké-
pezni.

A fejlődés legfontosabb eleme a 
tudás, illetve az azon alapuló gaz-
daság és társadalom. A támogatott 
képzések ehhez nyújtanak segít-

séget azzal is, hogy a programba a 
hátrányos- és leghátrányosabb hely-
zetű kistérségek lakóit nemcsak be-
vonják, de extra kedvezményben is 
részesítik (ők 98%-os támogatásra 
jogosultak).

Az informatikai és idegen nyel-
vi tudással nemcsak az informáci-
ók köre bővül, hanem komfortosab-
bá válik a mindennapi élet, valamint 
nagyobb az elhelyezkedési esély is 
a munkaerőpiacon.

A projekt kiemelten kezeli a 
munkanélkülieket, a kismamákat, 
a romákat, a diploma megszerzésé-
re készülőket, a legszegényebb kör-
nyezetből jövő jelölteket és a 45 év 
felettieket, de bárki jelentkezhet:

– aki elmúlt 18 éves,
– nincs nappali tagozatos állami-

lag finanszírozott középiskolai és 
felsőoktatási hallgatói jogviszonya, 
nem vesz igénybe más, azonos té-
májú európai uniós képzési támo-
gatást.

Az élethosszig tartó tanulás je-
gyében a képzéseknek nincs felső 
korhatára.

Az a személy, aki megfelel a rész-
vételi feltételeknek, maximum brut-
tó 90.000 Ft képzési keretösszeg 
felhasználására válik jogosulttá. A 
támogatás összegét az eredménye-
sen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal 
igazolt képzések után a képző bank-
számlájára utaljuk át. A hátrányos 
helyzetű kistérségekből jelentke-
zőknek csak 2 % önrészt kell befi-
zetniük, a többieknek 5% az önrész.

95-98%-os támogatás informatikai
és idegen nyelvi képzésekre, szinte bárkinek

Ismét
világsztár sportolók Lovason

Szendi Péter szervezésében is-
mét sokszoros válogatott sporto-
lók vendégeskedtek a közösségi 
ház nagytermében február 8-án. 
Sótonyi László a veszprémi csapat 
irányítója többszörös magyar baj-
nok és kupagyőztes, valamint KEK 
győztes. Jelenleg a Balatonfüred 
csapatának vezetőedzője, 190-sze-
res válogatott, 518 góllal. Külföld-
ön Spanyolországban szerepelt.  
Gulyás István a Veszprém irányí-
tója és átlövője, többszörös ma-
gyar bajnok és kupagyőztes, KEK 
győztes, 84-szeres válogatott. Je-
lenleg a Vác női csapatának edző-
je, külföldön Ausztriában játszott. 
Szathmári János a Veszprém több-
szörös magyar bajnoka és kupa-
győztese, 302-szeres válogatott, 2 
góllal. Jelenleg Balatonfüreden él, 
a válogatott kapusedzője és a ba-
latonfüredi klub kapusa. Külföldön 
Spanyolországban játszott. 
A három nagyszerű sportoló sztár-
allűröktől mentesen beszélt eddi-

gi pályafutásukról, eredménye-
ikről és jövőbeni terveikről. Kü-
lön kiemelték családjuk segítségét 
szenzációs pályafutásuk során. Az 
egész előadás alatt Kemenes Dé-
nes vetítővásznon elevenítette fel a 
sportolók sikereit.  
A rendezvény időpontja egybe-
esett egy sajnálatos, szomorú ese-
ménnyel, Marian Cozma halá-
lának négy éves évfordulójával. 
Ezért a szervezők külön megkérték 
a résztvevőket, hogy Marian emlé-
kére gyújtsanak egy szál gyertyát 
vagy mécsest. Mint ismeretes, a 
Veszprém kézilabdázóját egy elve-
temült enyingi banda szurkálta ha-
lálra, ok nélkül egy veszprémi szó-
rakozóhelyen. Két csapattársát pe-
dig súlyosan megsebesítették. 
A megemlékezés után Hull Zita al-
polgármester asszony Lovas köz-
ség ajándékát nyújtotta át a spor-
tolóknak. 

Godzsa Zoltán

DVD írás,
felajánlások, régi fotók

Dr. Papp Lajos előadása is megvásárolható
a Teleházban DVD-n,

csakúgy, mint az előző két előadás:

– Dr. Simon Attila kardiológus:
Megelőzhető az infarktus? 

– Dr. Barancsi Márta és Dr. Jámbor Imre:
Mitől és hogyan működik jól a házasság?

Amennyiben szeretne vásárolni, 600 Ft/db, kérjük 
vegye fel a kapcsolatot Szendi Péterrel. Március 16-
án (szombat) 12.00 órakor, Böjte Csaba szerzetes 
tart előadást a lovasi faluház nagytermében, 
melynek címe: Mennyire bízik Isten bennünk?  
(A rendezvény bevételét a Dévai Szent Ferenc 
Alapítványnak ajánljuk fel).
Amennyiben szeretne felajánlani ruhákat, könyveket, 
játékokat, egyéb hasznos dolgokat, kérjük szíveskedjék 
felvenni a kapcsolatot Szendi Péterrel a 30-5303466-os 
telefonszámon, vagy e-mailben: konyvtar@lovas.hu.
Várjuk továbbá Lovasról készített régi fotókat, videókat. 
Kérjük szíveskedjék a Teleházba elhozni az archív 
anyagokat, hogy azokat digitalizálni tudjuk. Előre is 
köszönjük!

Szendi Péter
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Házhozszállítás 2 hetente szombaton!
Tel: 20/615-8550

Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya mentes
E-mail: bioelemozsia@gmail.com

Alsóörs és 4 km vonzáskörzetében
kiszállítás ingyen!

Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel
Alma akció: 370 Ft/kg

Kérje e-mailen vagy telefonon árlistánkat!

BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség és Gabona Nagykereskedés

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! 

RENDELKEZÉS AZ ADÓ 1+1 %-ÁRÓL
 
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövede-
lemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egy-
háznak, másik 1%-át pedig egy civil szervezet-
nek 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 

Földtulajdonosok figyelem
Felhívjuk a földtulajdonosok 
figyelmét, hogy a termőföld-
ről szóló 1994. LV.tv és a föld-
nyilvántartásról szóló 356/2007 
Kormány rendelet módosítása 
következtében a földhasználatot 
2013. március 30-ig be kell je-
lenteni a Földhivatalba!
A jogszabályi módosítás mi-
att az 1 ha-nál kisebb területek-
re vonatkozóan illetve akkor is, 
ha a tulajdonos maga használja 
a termőföldet. Bővebb tájékoz-
tató a www.foldhivatal.hu.
2013. január 1-jével kibővült a 
földhasználati nyilvántartásba 
bejelentendő földhasználatok 
köre azáltal, hogy a földhasz-
nálóknak területi mértéktől füg-
getlenül minden termőföld, va-
lamint mező-, és erdőgazdasági 
belterületi föld – kivéve az erdő-
művelési ágú területek – haszná-
latát be kell jelenteniük a földhi-
vatal felé. (Hatályon kívül he-
lyezésre került ugyanis az a ren-
delkezés, miszerint a bejelenté-

si kötelezettség csak az 1 hek-
tár területnagyságot meghaladó 
földhasználatra vonatkozik.)
A használat, a használatban be-
következett változás, vala-
mint a használat megszűné-
se bejelentésekor a magánsze-
mély földhasználók kötelesek 
megadni – az eddigi adatokon 
túl – a személyi azonosítóju-
kat és az állampolgárságukat, a 
gazdálkodó szervezet földhasz-
nálók pedig a statisztikai azo-
nosítójukat, illetve cégek ese-
tében a cégjegyzékszámukat. 
Ezen adatokkal kiegészítésre 
került a már eddig is kötelezően 
használandó bejelentési adatlap 
formanyomtatvány, letölthető.
A jogszabályi változások új for-
manyomtatványok kötelező 
használatát is előírják. Kötele-
ző a formanyomtatvány haszná-
lata a földhasználatban bekövet-
kezett változásoknak, illetve a 
használat megszűnésének beje-
lentésekor is. 

Kitüntették
Bácsi Gabriellát

Bácsi Gabriella, a Balatonfüred Néptánc Együttes 
oktatója az elmúlt év decemberében vehette át 
a Veszprém Megye Kultúrájáért kitüntetést, a 
Pro Comitatu-díjat Lasztovicza Jenőtől, a megyei 
közgyűlés elnökétől. Ezúton is szívből gratulálunk 
Neki és további sok sikert kívánunk az életben!
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Február elsején este hat órakor 
tizenketten összejöttünk a fa-
luházban, termet rendeztünk, 
díszítettünk, lufit fújtunk, szí-
neseket hegyeztünk, létrára 
fel-, leugráltunk, hogy a gyere-
kek, valamint szüleik és nagy-
szüleik kellemes környezetben 
élvezhessék a rendezvényt. Az 
asztalokat idén is csomago-
lópapírral terítettük le, hogy 
a gyerekek és játékos kedvű 
felnőttek kedvükre firkálhas-
sanak, rajzolhassanak az asz-
talra helyezett zsírkrétákkal, 
színesceruzákkal. 
Másodikán délután négy óra-
kor kezdődött a farsang, de 
Simonné Marika néni és 
Gerbelné Magdi néni már egy 
óra óta a konyhában szorgos-
kodtak: fánkot dagasztottak, 
kelesztettek, formáltak, sütöt-
tek. Két órakor megérkeztek 
a szendvics és zsíroskenyér 
készítők (Hudanikné Erzsi-
ke, Hudanik Linda és Kit-
ti, Kránitz Erika, Sárdi Ági 
néni, Péjó Erzsi néni, Tóth 
Kálmánné Marika néni). Há-
romnegyed négykor megérke-
zett Madarász Margit egy nagy 
tálca süteménnyel, ő a pénztá-
rosi teendőket látta el, őt hat 
órakor Horváth Ferenc váltot-
ta fel. Tóth Eszter nagy segít-
ség volt a gyerekek köszönté-
sénél – mindenki kapott egy 
kis ajándékcsomagot, benne 
apró finomságokkal és egy-
egy lufival, majd a felvonulás-
hoz szükséges sorszámok ki-
osztásánál. 
A rendezvény első műsorszá-
ma a jelmezes felvonulás volt. 
Harmincöt sorszámot osztot-
tunk ki: volt gepárd, balerina, 
hajóskapitány, pereces fiú, tö-
köcske, zsoké, kockacukor, 
túrórudi, húszezres, Törpilla 
és Törperős, méhecske, csi-
gabiga, kalóz, gyümölcsfa, 
batman, superman, nindzsa, 
focista, nyuszi, hótündérek, 

hercegnő, királylány, Süsü a 
sárkány... és még sorolhatnám. 
A szavazatok összeszámlálá-
sánál aztán kiderült, hogy ko-
rántsem volt könnyű dolga a 
közönségnek: olyan sok volt 
az ötletes jelmez, hogy nem 
tudták egyértelműen eldönte-
ni, ki legyen a második, har-

madik, negyedik és ötödik he-
lyezett; csak az első helyezett 
személye volt egyértelmű.
Így aztán lett két ötödik he-
lyezettünk: Gergácz Szabolcs 
Koppány (Süsü a sárkány), va-
lamint Molnár Vivien és Bi-
anka (ők együtt alkották a 
Hótündéreket); három negye-
dik helyezettünk: Kránitz Ró-
bert (kockacukor), Rásky Má-
tyás (csigabiga) és Sáfár Roxá-
na (nyuszi); három negyedik 
helyezettünk: Kránitz Boglár-
ka (túrórudi), Sáfár Olivér (ka-
lóz) és Simon Luca (zsoké); 
kettő második helyezettünk: 
Pintér Huba Csanád (pereces 
fiú) és Simon Barnabás (Lu-
das Matyi); és egy első helye-
zettünk: Kuti Lujza Réka (tö-
köcske). Gratulálunk a gyere-
keknek (és kreatív szüleiknek, 
nagyszüleiknek)!!! 
Amíg mi a szavazatokat 
számláltuk, a gyerekeknek 
lufibohóc hajtogatott virágot, 
kutyát, autót - és mi ki tudja 
mit. Aztán tombolával folyta-

tódott a műsor. A jelmezver-
seny eredményhirdetése után 
bűvész előadás szórakoztat-
ta a gyerekeket, többen tevé-
kenyen részt is vettek egy-egy 
műsorszámban – úgy érzem ez 
igazi különlegesség volt szá-
mukra. A bűvészműsor után 
következtek a már jól bevált 

vetélkedők: a fánkevő verseny, 
az egymás etetése joghurttal 
(ráadásul bekötött szemmel) 
és a székfoglaló. A rendezvény 
este nyolc óra körül ért véget 
és – az azóta hallott, velem 
személyesen megosztott véle-
ményekből, visszhangokból - 
úgy tűnik: jól sikerült. Akkor 
szerintem jövőre is tervezünk/
szervezünk egy ehhez hasonló 
délutánt. 
Köszönet Baloghné Torma 
Verának, Fazekas Gábornak, 
Gerbel Ferencné Magdi néni-
nek, Haffner Alexnek, Hajdú-
Briant Áginak, Horváth Ferenc-
nek és Zitának, Hudanik Kit-
tinek és Lindának, Hudanikné 
Erzsikének, Hull Davidnek, 
Kovács Lucának, Kránitz Eri-
kának, Madarász Margitnak, 
Simon Lászlóné Marikának, 
Palotás Laurának, Péjó Erzsi 
néninek, Sárdi Benőné Ági-
nak, ifjabb Spirk Lászlónak, 
Szendi Péternek, Tóth Eszter-
nek, Tóth Kálmánné Marika 
néninek, Tóthné Farkas Mári-

ának, Tőzsér Ferencné Irénnek, 
Per Vestergaardnak a teremren-
dezésben, díszítésben, a ren-
dezvény ideje alatt és a másna-
pi takarításban nyújtott segítsé-
gükért; valamint mindenkinek 
aki tombolatárggyal, sütemény-
nyel, egyéb felajánlással, fotó-
zással hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez. Külön köszönetemet 
szeretném kifejezni Pap Hubá-
nak és családjának, akik a Nyi-
tott pince rendezvényük be-
vételének nagy részét ennek a 
rendezvénynek a megrendezé-
sére ajánlották fel. 
Mint a cikk elején említettem, 
február 16-án este nyolc órától 
a felnőttek farsangjára került 
sor, szintén a faluház nagyter-
mében. Ezen a rendezvényen 
körülbelül negyven-negyvenöt 
vendég volt, nagyon családias 
volt a hangulat. Elég sokan be 
is öltöztek, mindez igen kelle-
mes meglepetés volt számom-
ra. Volt hippi, bűvész, matróz 
házaspár, cowboy, csupaszív, 
serif, spanyol torreádor házas-
pár... Volt zene, tánc, tombola, 
móka, kacagás, jó beszélgetés, 
borkóstolás, tepertőkrémes ke-
nyér, muffin és kuglóf, pogá-
csa és zsíroskenyér; bánhatja 
aki nem jött el.
Köszönet mindenkinek, aki 
ennek a rendezvénynek az elő-
készítésében, lebonyolításá-
ban, feltakarításában részt vett; 
mindenkinek, aki magán a ren-
dezvényen részt vett, magát jól 
érezte; köszönet a felajánláso-
kért, hozzájárulásokért, ötlete-
kért, véleményekért!

Egyesületünk márciusi prog-
ramjai:
Március 23. - Tavaszköszöntő 
festmény kiállítás és koncert
Március 30. - Húsvéti játszó-
ház
Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt!

Hull Zita

Idén két farsangot is szervezett
a Lovas Jövôjéért Egyesület

Február 2-án a gyerekeké volt a fôszerep, 16-án pedig a felnôtteké
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 1. 
napján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Já-
rási Hivatala megkezdte működését.

A hivatal illetékességi területe az alábbi településekre terjed 
ki:

 Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfü-
red, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, 
Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, 
Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, 
Zánka.

A Balatonfüredi Járási Hivatal törzshivatala két osztályból 
áll:

•	Hatósági Osztály, amely az alábbi feladatokat látja el:
  Egyes szociális ellátások megállapítása (időskorúak jára-

déka, közgyógyellátás (alanyi, normatív), ápolási díj (ala-
nyi, fokozott), egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-
ság, hadigondozotti ellátás), köznevelési és menedékjoggal 

kapcsolatos hatósági feladatok, valamint kommunális, víz-
ügyi és védelmi igazgatási hatáskörök, továbbá egyes kör-
nyezetvédelmi ügyek, egyes távhő-, villamos energia- és 
földgázellátással kapcsolatos ügyek, szabálysértési ügyek.

•	Okmányirodai Osztály, amely az alábbi feladatokat látja 
el: A személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-
igazgatással, egyéni vállalkozói tevékenységgel és a köz-
lekedési igazgatással kapcsolatos feladatok.

A települési ügysegéd keddi naponként az alábbi települése-
ken tart ügyfélfogadást: Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, 
Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon. Feladata, hogy tájékozta-
tást nyújtson az ügyfeleknek a járási hivatal hatáskörébe tar-
tozó ügyek tekintetében, átadja a nyomtatványokat és segítse 
azok kitöltését, a kitöltött nyomtatványokat a járási hivatalhoz 
továbbítsa ügyintézés céljából.

A Balatonfüredi Járási Hivatal szakigazgatási szervei a kö-
vetkező fő feladatokat végzik:

•	járási hivatal járási gyámhivatala a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatok ellátását,

•	járási hivatal járási építésügyi hivatala az építésfelügyeleti 
hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építés-
ügyi hatósági feladatok ellátását,

•	járási hivatal járási földhivatala az ingatlanügyi és telekala-
kítási feladatok ellátását,

•	járási hivatal járási munkaügyi kirendeltsége a foglalkozta-
tási, munkaerő-piaci feladatok ellátását,

•	járási hivatal járási népegészségügyi intézete a népegész-
ségügyi feladatok ellátását.

Kérem, hogy fenti ügyekben forduljanak bizalommal a Bala-
tonfüredi Járási Hivatal munkatársaihoz.

dr. Bacsák-Kovács Éva
hivatalvezető

Lakossági tájékoztató

BALATONFÜREDI JÁRÁSI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI
ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Balatonfüredi Járási 

Hivatal
Hatósági Osztály

Balatonfüredi Járási Hivatal
Okmányiroda

Levelezési 
cím

8230 Balatonfüred,
Felső köz 2.

8230 Balatonfüred,
Szent I. tér 1.

E-mail cím hivatal@balatonfured.
vemkh.gov.hu

hivatal@balatonfured.vemkh.
gov.hu

Telefon/fax tel: 87/581-600                                                    
fax: 87/581-600

tel: 87/581-221                                         
 fax: 87/482-407

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

Hétfő 8-17 8-12 13-16
Kedd Zárva Zárva
Szerda 8-16 8-12 13-16
Csütörtök 8-16 Zárva
Péntek 8-12 8-13

BALATONFÜREDI JÁRÁSI HIVATAL SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK ELÉRHETŐSÉGEI,
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

 
Balatonfüredi 

Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatala, Járási 
Építésügyi Hivatala

Balatonfüredi Járási Hivatal 
Járási Földhivatala

Balatonfüredi Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi 

Intézete
Balatonfüredi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége

Levelezési  
cím

8230 Balatonfüred,  
Felső köz 2.

8230 Balatonfüred,  
Felső köz 2.

8230 Balatonfüred,  
Major u. 5.

8230 Balatonfüred,  
Kossuth u. 14.

E-mail cím hivatal@balatonfured.
vemkh.gov.hu balatonfured@takarnet.hu antsz.balatonfured@kdr.antsz.

hu veszpremmkbalatonfured@lab.hu 

Telefon/fax tel: 87/581-600                                                    
fax: 87/581-600

tel: 87/581-190                                    
fax: 87/581-191

tel: 87/580-155                                              
fax: 87/580-155

tel: 87/481-487                                         
fax: 87/324-112

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő 8-17 8-13.30 14-17 9-11 13-15 8-14
Kedd Zárva 8-13.30 Zárva Zárva
Szerda 8-16 8-13.30 9-11 13-15 8-14
Csütörtök 8-16 8-15.30 Zárva 8-14
Péntek 8-12 8-13.30 9-11  8-12
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Hallhattuk Dr. Antal Géza a Balaton-
füred NaturMed Egészségügyi Centrum 
vezetőjétől, aki bemutatta „Az egészség 
záloga” című könyvét. Nem hallgatta el a 
modern orvoslás problémáit, rávilágított 
a hagyományos és az alternatív, komple-
menter orvoslás közötti gondolkodásra. 
Legfőképpen segítséget szeretne nyújta-
ni azoknak, akik tenni szeretnének 
egészségükért.

Feltette a kérdést: hogyan éljünk? 
Egészségesen élni szeretne minden ember, 
de ehhez szervezetének ideálisan kellene 
működnie. Kiemelte a vitaminok, ásványi an-
yagok, nyomelemek fontosságát, rámutatott a 
hagyományos szerves anyagok jelentőségére, 
táplálkozásunk napi gyakorlatában, hogy 
sokáig lehessünk egészségesek. „Fűben, fában 
van az orvosság”, melyet már a történelemben 
Hippokratész is és nagyszüleink is megállapí-
tottak tapasztalataik révén.

A „Jó bor, jó egészség” mondásra alapozva 
kiemelte a mértékletes vörösbor jótékony 
hatását, a bor fogyasztását, az erek, véredény 
rendszer kitűnő karbantartójaként. A helyes 
táplálkozás mellett szükség van-e étrendünk 
kiegészítésére, tette fel a kérdést, ismertetve a 
modern ember táplálkozási szokásait. Az em-
berek többsége nem eszik annyi gyümölcsöt, 
zöldséget, salátaféléket, halféléket, mediterrán 
jellegű ételeket, ami biztosítaná a minimá-
lis mennyiségű tápanyagot, ami a szervezet 
működése szempontjából lényeges és fontos. 
Táplálkozási szempontból hiányoznak a napi 
táplálékbevitel esetében a rostos, teljes kiőrlésű 
gabonából készült ételek, mint például a teljes 
kiőrlésű zsemle, kenyér.

A tudomány felderítette, hogy átlagos tá-
plálkozás mellett milyen arányban van szük-
ség étrend-kiegészítők szedésére.  A testi 
betegségek és annak tünetei jelzik az ásványi 
anyagok hiányát. Például, ha begörcsöl lábiz-

munk, talpunk, nagy a valószínűsége annak, 
hogy szervezetünkben nincs kellő mennyiség-
ben jelen a magnézium, kálium. 

Az étrend-kiegészítők közé sorolva a vitami-
nok, ásványi anyagok, nyomelemek, aminosa-
vak, megemlítve hozzátette, hogy nem mind-
enki és nem mindenkor igényel folyamatos 
étrend-kiegészítők bevitelét szervezetünkbe.

A médiumokban megjelenő reklámok  
megtévesztők lehetnek az emberek számára, 
mert a reklámok általánosságban reklámoz-
zák az egyes termékeket, étrend-kiegészítőket, 
gyógyszereket,  ami nem biztos, hogy a sz-
ervezetünk számára létfontosságúnak is 
tekintendő.

A legfontosabb az lenne, mielőtt bármilyen 
reklámozott termékhez nyúlunk, meg kellene 
győződni arról, hogy szervezetünk egyáltalán 
igényli-e azt a terméket, vagy annak beépülési 
hatékonysága mit jelent számunkra.

Ezért lenne igen fontos egy egészségügyi ál-
lapot felmérése, hogy kiderüljön szerveink, sz-
ervezetünk számára mi az a szükséges vitamin, 
vagy ásványi anyag, ami a szervezet optimális 
működéséhez nélkülözhetetlenül szükséges. 
Az ásványi anyagok-vitaminok hasznosulására 
választ kapni a könyvéből lehet.

Kiemelte, hogy a víz elengedhetetlen 
feltétele az ember létezésének, mivel a víz szá-
mos alapvető funkcióhoz szükséges, mint az 
emésztés, tápanyagok felszívódása, szállítása. 
Legalább 1,5 liter jó minőségű víz, ásványvíz 
fogyasztását ajánlotta. Szerencsések vagy-
unk, mivel a Föld édesvíz készlete a Kárpát-
medence alatt tárolódik. A víz első számú 
természeti kincsünk. Az ásványvíz fogyasz-
tása a szervezet folyadék és ásványi só pótlását 
szolgálja, mivel oldott állapotban tartalmaz 
ásványi anyagokat. Folyadékigényünk jelentős 
részét ásványvízzel tanácsolja fedezni, mivel 
lehetővé teszi a vérkeringést, a vér összetételét 
befolyásolja.

Külön kiemelte, hogy a víz az egyedüli, 

amely szabályozza a vér sűrűségét. Kitért a 
vérhígítók szedésére, annak hatására. Alac-
sony mennyiségű vízfogyasztás kihatásáról 
beszélt az agyműködésre is. Tudatta, hogy 
a különbség van víz és a folyadékfogalom 
között, ugyanis a szervezet a gyümölcslét tá-
plálék szinten kezeli. Az ásványvíz nem csak 
a szervezet víz igényét fedezi, de hozzájárul az 
ásványi anyag szükséglet szállítására, egyes 
anyagok, mint például a vas kötődéséhez is. A 
víz a szervezetben a szállító munkás szerepét 
tölti be.

Előállt az a helyzet, hogy táplálékkal nem 
tudunk elegendő ásványi anyagot felvenni. A 
termőterületekről hiányzik a szerves trágya, 
a műtrágya nem biztosítja a táplálékunkban 
a legfontosabb tápanyagok előfordulását, ami 
biztosítaná a szervezet vitamin és ásványi 
szükségletét.

Ma már tényként állapíthatjuk meg, hogy 
ez a szerves anyaghiány az, ami szükségessé 
teszi az étrend-kiegészítőkben megtalálható 
hasznos anyagok bevitelét a szervezetbe, ame-
ly már pótolja azokat az ásványi anyagokat, 
amelyek biztosítják a szervezet működéséhez a 
szükséges alapvető tápanyagokat.

A termőföldeken a gyomnövények elszapo-
rodása okán igen nagy a vegyi méreganyag, 
ami a szervezetünk számára káros, a mére-
ganyagok befolyásolják a sejtek működését, 
különböző sejtburjánzásokat is előidéznek, 
ami károsan hat a szervezetünk működésére.  

Önök azok, akik tehetnek egészségük 
érdekében! Zárta az egészségnap keretében za-
jlott könyvbemutatót. Felhívta a figyelmünket, 
hogy ha sorsunkat, egészségünk megőrzésének 
irányítását nem vesszük saját kezünkbe, ak-
kor ezt más nem fogja megtenni helyettünk. 
Meg van az esélye annak, hogy egészségesen 
öregedjünk meg abban az esetben, ha mi is 
teszünk egészségünk érdekében, védelmében.

Bíró Ildikó

Saját magunk
tehetünk legtöbbet egészségünkért

Megelôzhetô az infarktus?
A „Lovasi esték” előadás so-

rozatban került sor, a megszo-
kott nagy érdeklődés mellett 
dr. Simon Attila, a Balatonfüre-
di Szívkórház kardiológus főor-
vosának előadására a faluház-
ban „Megelőzhető az infarktus” 
címmel. Nem véletlenül volt 
ilyen nagyszámú hallgatóság, 
hiszen korunk egyik legnagyobb 
népbetegségéről volt szó, mely-
ben mi magunk és családtagja-
ink is érintettek lehetnek előbb 
vagy utóbb.

Az előadás kezdeti szakaszá-
ban a doktor úr bemutatta hazánk 
egészségügyi helyzetét ezen be-

tegséggel kapcsolatban. Hirtelen 
szívhalál következtében Magyar-
országon naponta 70 ember veszti 
életét, ez körülbelül háromszorosa 

az Európai Uniós átlagnak. Ezzel 
az adattal a világban is „előkelő” 
helyen állunk. Ugyancsak hason-
lóan rossz a helyzetünk a daga-
natos betegségek tekintetében is. 
Meglepően ebben többnyire a kö-
zép-kelet európai országok van-
nak a legrosszabb helyzetben. Ha 
szemügyre vesszük a betegség ki-
alakulásának rizikófaktorait, ak-
kor már nem csodálkozhatunk a 
rossz helyzetünkön. Ennek az ál-
lapotnak okozói lehetnek: a rosz-
szul kialakult szokásaink, táplál-
kozási hagyományaink, gazdasá-
gi és anyagi helyzetünk, lelkiéle-
tünk, örökölt génjeink, munkahe-
lyi légkörünk.

Ha szakszerűen akarnánk fel-
sorolni a betegség rizikófaktora-
it, ezek a következők lennének: 
stressz, magas vérnyomás, moz-
gás hiány, túlsúly, helytelen táp-
lálkozás, örökölt gének, dohány-
zás, cukorbetegség.

A keringési rendszer betegségei 
még a szélütés és a végtagi érszű-
kület. A hirtelen szívmegállás leg-
gyakoribb oka, a szív koszorúere-
inek szűkülete következtében ki-
alakult szívizom vérellátási za-
var, azaz a szívinfarktus, amikor 
a szívizom az oxigén hiánya kö-
vetkeztében elhal. Más nem vér-
ellátási zavar miatt kialakult szív-
betegségek is okozhatnak hirte-
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len szívmegállást, például szívrit-
mus zavarok, szívfejlődési rendel-
lenességek, szerzett vagy veleszü-
letett szívbillentyűhibák és gyul-
ladásos szívbetegségek. Nem szív 
eredetű ok a tüdőembólia, az aor-
tarepedés, a nagyfokú fizikai meg-
terhelés, koponyaüri vérzés, és az 
emésztőszervi vérzések.

Melyek a szívinfarktus jelei? 
Kínzó szívtájéki fájdalom leg-
gyakrabban a szegycsont közép-
ső vagy alsó részén, mely kisugá-
rozhat a mellkas mind két felébe, 
főként bal felébe, felkarokba, sőt 
még a könyökbe, csuklóba és kéz-
ujjakba is. Előfordul, hogy a fáj-
dalom a nyakban, állban vagy bal 
lapockában érződik, mintha mar-
koló, szorító fájdalom, egy ne-
hézsúly telepedne a mellkasra, 
vagy valaki fojtogatná nyakun-
kat. Ha ez a fájdalom 5-10 perc-
nél tovább tart, az már szívinfark-

tus gyanúját kelti. A szívrohamot 
gyakran nehéz légzés, szorongás, 
halálfélelem, gyengeség, verejté-
kezés, nagyobb szívdobogás, há-
nyinger vagy hányás is kísérhe-
ti tünetként. A szívinfarktuson át-
esett személy sorsát legtöbbször 
az dönti el, hogy felismeri-e a be-
teg vagy környezete a tüneteket, 
vagyis milyen gyorsan jut szak-
szerű kezeléshez a mentők, illetve 
a kórház által. 

A hallgatói kérdésekkor kide-
rült, hogy a Balatonfüred környé-
ki lakosoknak egy esetleges szív-
infarktus túlélésére nagyobb az 
esélye, mert ilyen tünetek eseté-
ben a mentők egyenesen a Bala-
tonfüredi Szívkórházba szállítják, 
ahol a legjobb helyen van a gyó-
gyítás szempontjából. Ez valami-
vel több, mint „gyenge vigasz” 
az infarktuson átesett betegeknek. 
Talán nem vesznek rossz néven 

ennyi kis humort, és talán az elő-
adó sem botránkozna meg ezen, 
hiszen a doktor úr az előadásba is 
folyamatosan „becsempészte „fi-
nom humorát.

Mi a teendő míg a beteg szak-
szerű kezelésben nem részesül? 
Azonnal mentőt kell hívni és kés-
lekedés nélkül meg kell kezdeni 
az újraélesztést!A keringés pótlá-
sa érdekében 30 mellkas komp-
resszió (100/perc ütemben) a 
szegycsont alsó harmadára 4-5 cm 
mélységben, majd két szájból orr-
ba befújás a  mentők megérkezé-
séig. A nem szakszerűen végzett 
újraélesztés is több esélyt ad az 
életben maradásra, mintha semmit 
sem teszünk. 

Azt hiszem, meg van már a re-
cept, hogyan előzzük meg az in-
farktust! Mindenki maga tudja 
legjobban mely rizikófaktorokat 
képes legjobban kiküszöbölni, hi-

szen kevés olyan ember van, aki 
mindet kitudná. Minél korosabb 
az ember, annál nehezebben tud 
bevett szokásain változtatni, an-
nál jobban szenved, én már csak 
tudom. A férfiaknál az előfordulás 
gyakorisága fiatalabb korban na-
gyobb, 50 év felett a nőknél for-
dítva. A korral egyenes arányban 
nő az infarktus keletkezésének va-
lószínűsége. Pozitívum, hogy az 
elmúlt évtizedben valamelyest ja-
vult a statisztikánk, talán kicsit tu-
datosabban élünk, viszont a rom-
ló gazdasági helyzet mindezt ne-
hezíti.

Ha szeretnénk megtudni, hogy 
mennyi esélyünk van az infark-
tus megelőzésére, akkor jelent-
kezzünk be érszűkület vizsgálatra, 
mert nem véletlenül tartja a mon-
dás: „Jobb félni, mint megijedni!”

Horváth Ferenc

A zsúfolásig megtelt faluház 
nagytermében Dr. Papp Lajos a 
magyarság eredetéről, Magyar-
ország múltjáról, jelenéről és jö-
vőjéről tartott előadást. 

Ferenczy Gáborné polgármes-
ter asszony köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd Szendi Péter, Wass Al-
bert: Hontalanság hitvallása című 
versét adta elő. A professzor úr el-
mondta, számára azért is megha-
tó ez a vers, mert ez az egyik leg-
hazafiasabb költemény. – Mi, akik 
itt élünk a megcsonkolt országunk-
ban, igazán nem tudjuk mit jelent 
magyarnak lenni. Ott, ahol a ma-
gyarságért, a magyar nyelvért, a 
napjainkban is magyar embereket 
vernek, korábban megöltek, érzik 
át ezt leginkább. 

Kitért arra is, hogy a magyar 
történelmet egyesek szándéko-
san meghamísították. – A történe-
lem nem mást, mint a győztes vagy 
a győzelemre vágyónak az iromá-
nya – jegyezte meg a professzor úr. 
Legelőször Attila király haláláról 
tett említést. A nyugati civilizáci-
ókban és a magyar történelemben 
egyaránt a következőket írják: At-
tila 53 éves korában halt meg. Fe-
leségül vette Ildikót, a menyegzőn 
a hun király tele ette és itta magát, 
majd álmában megfulladt. Érde-
kes módon előtte Attila mértékle-
tes életet élt, fakupából ivott, míg 
vendégei arany és ezüst serlegből. 
Ruházata is egyszerű volt, csupán 
a tisztaságát igényelte. Sem az ol-
dalán viselt kard, sem szkíta láb-
belije, sem lova kantárja nem volt 
díszített, eltérően más szkítákétól, 
akik arannyal, ékkővel vagy bármi 
értékessel ékesítették azokat. 

A professzor úr említést tett At-
tila királyunk életéről, az akko-
ri világ elismert legnagyobb had-
vezéréről. Megemlítette Michael 
Babcook nevét, aki könyvet írt a 

hun királyról, „Attila utolsó éjsza-
kája” címmel. Nagyon leegysze-
rűsítve a könyv olyan nyomozati 
anyag, amely – néhol briliáns ma-
gyar nyelven és humorral, máshol 
célvezérelten szárazon – dolgozza 
fel az elpuhuló, gazdagságukban 
és mindenhatóságukban megfára-
dó nagyhatalmak évezredes trükk-
jeikkel, politikai manipulációik-
kal hogyan oltják ki a feltörekvő-
ket, közben hogyan pusztulnak el 
ők maguk is. Jobban leegyszerűsít-
ve, az Attila haláláról és temetésé-
ről szóló hivatalos beszámoló egy 
fedősztori minden egyértelmű je-
gyét magán viseli. Ennek bizonyí-
tására szed össze Babcok számta-
lan bűnjelet. Amennyiben a köny-
vet elolvassuk, egyértelműen kide-
rül, hogy Attila nem részegen halt 
meg, hanem megölték. 

Attila halálát Priszkosz rétor írta 
le legelőször, miszerint felesége Il-
dikó megölte a hun királyt. Tudva-
levő, hogy a Keletrómai Császár-
ságnak Attila útban volt. Ezért Il-
dikót az utolsó feleségét kiképez-
ték, hogy miképpen tegye el láb 
alól a hun királyt. Egy apró, vé-
kony szúrószerszámmal, az orrán 
keresztül ölte meg Attilát, akinek 
ezáltal agyvérzést okozott.

Ezután említést tett a pozso-
nyi csatáról, melyet szintén „el-
feledett” a magyar történelem. 
907-ben egyesült európai had-
erő gyűlt össze a bécsi medencé-
ben (Bécs akkor még nem léte-
zett semmilyen formában). A had-
járatot német-római vezetéssel 
szervezték meg és az akkori né-
met király rendelete szerint azzal 
a céllal, hogy „Decretum..Ugros 
eliminandos esse” azaz „elrendel-
jük, hogy a magyarok kiírtassa-
nak”. Ezt a nemes célt extra adag 
erő koncentrálásával akarták meg-
valósítani mai szóval élve, „biztos-

ra mentek”. Az akkori Európa vi-
szonyai között szinte elképzelhe-
tetlen 100.000 fő körüli létszám-
ban gyűlt össze a csapásmérő erő. 
Még a jóval későbbi keresztes had-
járatok idejére sem tudtak ilyen lét-
számú hadsereget megszervezni. 
907. június derekán megindult a 
támadás, amely három oszlopban 
nyomult előre a Duna vonalán. 
A déli parton a „gyengébb”,mint 
40ezres szárny; a Dunán hajókon 
egy körülbelül 10-12 ezres invázi-
ós csoport+hadtáp míg az északi 
parton egy jó 45 ezres főerő az elit. 
Árpád, a törzsszövetség fejedelme 
az egész Európára kiterjedő fel-
derítő hálózata miatt jó előre tu-
dott a készülő pusztító háború-
ról. A törzsszövetség egyesült fő-
erejét - 40.000 lovas - négy rész-
re osztotta. Az egyenként 10 ezer 
fős lovas egység neve tümen, azaz 
magyarul tömény régi sztyep-
pei hadszervezési szokás. Az el-
sőt Ő maga vezette, a többit pe-
dig fiaira bízta: Tarhos, Üllő, 
Jutas. Emellett természetesen az 
egész hadműveletet irányította. 
Az ellenség átkelésének és ezzel 
egyesülésének megakadályozásá-
ra elsőként az inváziós flotta sor-
sa pecsételődött meg: gyújtólöve-
dékekkel tűzijáték és viziparádé 
keretében szenvedett technikában 
100 százalékos, élőerőben kb. 95 
százalékos veszteséget a hajóhad. 
Másnap az elsáncolt déli szárny 
kapott koncentrált többirányú lo-
vasrohamokat, amelyek hatására 
maradéktalanul elpusztult 40.000 
ember.

 A csata utáni éjjel Árpád el-
rendelte az átkelést teljes csend-
ben. Tehát átkelés a Dunán 35.000 
lovassal az ellenséges sereg „orra 
előtt”, éjszaka csöndben! Az át-
kelés annyira sikerült, hogy haj-
nalban az ellenség a felkelő nap-

ból záporozó több tízezres nyílfel-
hőre ébredt, majd túlereje ellenére 
ismét két nap öldöklő ütközet elle-
nére szó szerint halomra pusztult a 
pozsony körüli síkságon. 

A néhányezer fős túlélő cso-
port menekülésközben próbált 
rendeződni, de a magyar könnyű-
lovasság üldözésben is hatékony: 
Ennsburg váráig meglepően keve-
sen jutottak el. A vár alatti síkon 
felvonuló magyar haderőre rátört a 
királyi őrség és tartalék, de a szín-
lelt visszavonulással magyar rész-
ről a német üldözők csőbe futottak, 
mert a környező erdőkből kitörő 
magyar lovasság a megforduló fő-
erőkkel őket is legázolta. A német 
király olyan gyorsan menekült, 
hogy minden értékét hátrahagyta, 
seregvezéreiből pedig a flottaveze-
tőn kívül mindenki meghalt. 

A csata következménye, hogy 
a magyar határ az Enns folyó lett, 
valamint hogy idegen sereg 130 
évig nem mert Magyarország felé 
fordulni. Szent István idején elő-
ször, de akkor ugyanígy jártak 
csak a Vértes hegységben. Ár-
pád fejedelem két fiát vesztette 
és Ő maga is halálos sebet kapott 
és pár hét múlva meghalt, a hazá-
ért. Eltemették tisztességgel titkos 
sírba őse, Attila közelébe, a mai 
Nagykevély hegy rejtett völgyé-
be. A 907-es pozsonyi csata hiva-
talos tananyag az Egyesült Álla-
mok összhaderőnemi katonai aka-
démiáján, ismertebb nevén a West 
Point-on. Tehát minden amerikai 
hivatásos tiszt évtizedek óta vizs-
gázik belőle.

Papp Lajos előadásában még 
a változásokra hívta fel a figyel-
met, a jelenkor problémáira, majd 
együtt közösen elimádkoztuk a 
Miatyánkot. 

Szendi Péter
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 MÁRCIUS 2. (SZOMBAT) 10.00 ÓRA: CSALÁDI 
MOZIMATINÉ – LORAX

A Lorax Dr. Seuss klasszikus meséjének animációs adaptáció-
ja, melyben egy fiú keresi azt az egyetlen dolgot, amivel be-
lophatja magát álmai hölgyének szívébe. Ehhez azonban meg 
kell fejtenie a Lorax történetét. A Lorax egy zsémbes, mégis 
elbűvölő lény, aki azért harcol, hogy megvédje világát.

 MÁRCIUS 5. (KEDD) 18.00 ÓRA: ZUMBA A FALU-
HÁZ NAGYTERMÉBEN

 MÁRCIUS 9. (SZOMBAT) 10.00 ÓRA: CSALÁDI 
MOZIMATINÉ – A PÁRIZSI MUMUS

Párizs, 1910-et írunk. Pánik uralkodik mindenütt, hiszen egyre 
nagyobb az árvíz és ráadásul egy szörnyeteg ólálkodik a város 
falai közt. A rendíthetetlen Maynott rendőrparancsnok és em-
berei éjt nappallá téve a szörnyre vadásznak, eddig sikertele-
nül. Úgy tűnik, hogy a Montmartre-i kabaré, a The Rare Bird 
reflektorfénye nem is lehet olyan rossz hely a rejtőzködésre, 
ahol egyébként a talpraesett énekesnő, Lucille a sztárattrak-
ció. A nagy kalandba akaratlanul belekeveredik a félénk Casa-
nova, Emile, és Raoul, a simamodorú kifutófiú. Összefogva a 
melegszívű kabarésztárral, Lucille-lel, és egy különc tudóssal 
és annak csupa ész majmával, közösen próbálják megmenteni 
a nem is olyan félelmetes szörnyet, Frank Urat a város kegyet-
len rendőrparancsnokától.

 MÁRCIUS 12. (KEDD) 18.00 ÓRA: ZUMBA A FALU-
HÁZ NAGYTERMÉBEN

 MÁRCIUS 15. (PÉNTEK) 10.00 ÓRA: MEGEMLÉKE-
ZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC HŐSEIRŐL A TEMPLOM TÉREN

 MÁRCIUS 16. (SZOMBAT) 12.00 ÓRA: BÖJTE CSA-
BA SZERZETES ELŐADÁSA A LOVASI ESTÉK KERE-
TÉN BELÜL – MENNYIRE BÍZIK ISTEN BENNÜNK? 
(A rendezvény bevételét a Dévai Szent Ferenc Alapítvány-
nak ajánljuk fel). Amennyiben szeretne felajánlani ruhá-
kat, könyveket, játékokat, kérjük szíveskedjék felvenni a 
kapcsolatot Szendi Péterrel a 30-5303466-os telefonszá-
mon, vagy e-mailben: konyvtar@lovas.hu.

 MÁRCIUS 19. (KEDD) 18.00 ÓRA: ZUMBA A FALU-
HÁZ NAGYTERMÉBEN

 MÁRCIUS 20. (SZERDA) 18.00 ÓRA: ERŐSS ZSOLT 
HEGYMÁSZÓ ELŐADÁSA A LOVASI ESTÉK KERE-
TÉN BELÜL – BALESET, REHABILITÁCIÓ A HIMA-
LÁJÁIG

 MÁRCIUS 23. (SZOMBAT) TAVASZKÖSZÖNTŐ KI-
ÁLLÍTÁS ÉS KONCERT

 MÁRCIUS 26. (KEDD) 18.00 ÓRA: ZUMBA A FALU-
HÁZ NAGYTERMÉBEN

 MÁRCIUS 27. 18.00 ÓRA: DR. ZACHER GÁBOR 
TOXIKOLÓGUS ELŐADÁSA A LOVASI ESTÉK KE-
RETÉN BELÜL – A VARÁZSGOMBÁKTÓL A KÉMIAI 
TERRORIZMUSIG

 MÁRCIUS 30: 15.00 ÓRÁTÓL: HÚSVÉ-
TI JÁTSZÓHÁZ, GYERMEKPROGRAMOK, 
KÉZMŰVESFOGLALKOZÁSOK A LOVAS JÖVŐJÉ-
ÉRT EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN. JÓ IDŐ ESETÉN 
MILLENNIUMI PARK, ROSSZ IDŐ ESETÉN FALU-
HÁZ

Márciusi programok Lovason Mitôl és hogyan mûködik jól
egy házasság?

Újból egy érdekes előadásnak lehettem részese Lovas 
község jóvoltából. Előadók: Dr. Barancsi Márta 
gyermekorvos és férje, Dr. Jámbor Imre ajkai háziorvos. 
Előadásuk témája a jó házasság titka volt. 

Először hezitáltam el menjek-e vagy sem erre az előadásra, 
24 éves harmonikus házassággal a hátam mögött. 
Aztán rá kellett jönnöm, hogy jól döntöttem az előadást 
illetően, mert itt minden korosztálynak tanulságos volt az 
előadás. Legelőször az előadók hitelessége ragadott meg, 
mert egy ilyen előadás csak akkor fejti ki jótékony hatását, 
ha szívből, meggyőződésből jön. Az orvos házaspár minden 
mozdulata, egymásra pillantása, egymásnak adott tisztelete 
már az első pillanatokban megérintette szívemet. Beszéltek 
a jó házasság karbantartásáról, hisz az is olyan, mint egy 
gépezet, akkor romlik el, amikor a legnagyobb szükség van rá. 
A Biblia, az élet könyve, válságok megelőzésére szolgál, 
házassággondozás felekezetektől független. A mai rohanó 
világban sajnos a házasság intézménye „elavultnak” tűnik, de 
ez nem magyarázható, nem pótolható semmivel. A Biblia, az 
élet könyve, amely az Isten előtt köttetett házasságot ismeri 
el. Boldoggá tesz-e a házasság? Csak két boldog ember 
házassága lehet boldog! Sok előnye van, élet meghosszabbító 
tényező. A házasság Isten ötlete. Amikor a lány és a fiú 
elválik a szülői háztól, akkor két fiatalt a függetlenség 
és a ragaszkodás ejti hatalmába, melynek csúcsa a szex, 
és lesznek egy testté. A szex helye a házasságban a ház 
csúcs. „Szerelem lángjai: tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.” 
A házastárs kerül első helyre, Ő a legfontosabb, ami 
természetes. A szülőkre mondhatnók: „Jó lesz ha közel laktok 
hozzánk, ....de papucsban ne lehessen átmenni!” Nehéz 
időszak ez a fiatalok és a szülők számára egyaránt. Fontos a 
kompromisszumkészség. Fontos megbeszélni még a legkisebb 
problémát is, figyelni a másikra. Megbeszélésnél ne legyen 
zavaró körülmény. Fontos elismerni a másik jó cselekedetét. 
Minden embernek legyen gyors a hallása, késedelmes a 
szólása és késedelmes a haragja! A kommunikáció = a 
házasság épületének a maltere. 
Tanuljuk meg társunk szeretetnyelvét, szívességi, elismerő 
szavak, érintés, ami nagyon fontos. Minőségi idő egymással 
való töltése. Nagy alázat kell mindkét fél részéről. Ha 
mindebből, ami az előadáson elhangzott, csak töredékét 
tartanák be a házastársak, üresek lennének a bíróság 
válóperes folyosói, nem lenne annyi apától vagy anyától 
elszakított kisgyermek, akik a válás sebeit, egy életen át 
hordozzák. A házasság gyönyörű, csak tudni kell élni vele, 
szépen, megértően, felelősséggel. A házasság egy életre szól. 
Sajnáltam volna igazán, ha kihagytam volna ezt a lehetőséget, 
mert mindig tanul az ember. Nem hiába volt telt ház, sokan 
voltunk. Remélem, bízom benne, hogy még nagyon sok 
előadással örvendeztet meg bennünket Lovas község! Ahogy 
a programfüzetet nézem, ígéretes előadásoknak lehetünk még 
hallgatói, élvezői.

Szócsin Miklósné


