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A legutóbbi testületi ülé-
sen döntés született az egy-
házak és a civil szervezetek 
támogatásáról, valamint 
elfogadták a csapadékvíz 
tanulmányterv ajánlatot. 

A Víz-Környezet Kft. kép-
viseletében Horváth Ferenc 
ismertette a csapadékvíz 
tanulmánytervet, melyet jó-
váhagyott a képviselő-tes-
tület. Mindez Lovast 1800 
méterben érintené, 500 Ft/
méter áron. -Egy sikeres 
pályázathoz érdemes lenne 
Paloznakkal konzorciumot 
alakítani-tájékoztatta a je-
lenlévőket a cég ügyvezetője.

Mészáros Károly az 
Endrődi Sándor Általános Is-
kola igazgató elmondása sze-
rint ebben az évben 21 tanuló 
iratkozott be az intézmény-
be, melyből öten Lovason 
élnek. Az iskolának jelenleg 
126 tanulója van, továbbra is 
népszerű az öt évvel ezelőtt 
elindított kézilabda program. 
Az MKB Veszprém veze-
tőivel tárgyalásban állnak a 
folytatást illetően. Ameny-
nyiben nem sikerül a meg-
állapodás, akkor várhatóan 
néhány éven belül száz alá 
csökken a tanulók létszáma, 
de ez nem veszélyezteti az 
iskola fenntartását. 

Csiszárné Huszár Judit 
óvodavezető beszámolóját is 
elfogadta a képviselő-testü-
let. Elmondása szerint idén 
21 gyermek iratkozott be az 
alsóörsi óvodába. Jelenleg 
hatvan óvodás tagja az in-
tézménynek, akik a nagy lét-

számú csoportokban olykor 
nehezen alkalmazkodnak 
társaikhoz. 

Keresztes Éva a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület 
beszámolója előtt bemutatta 
Pető Krisztinát a szervezet 
új munkatársát. -Munkánk 
hatékonyságát nagymérték-
ben segíti az a tény, hogy 
sikerrel pályáztunk, és több 
helyen komoly működési tá-
mogatást is szereztünk. Ezek 
között kiemelném az Európai 
Unió által támogatott Regio-
nális Fejlesztési Alap TDM 
pályázatot, amelyen több 
mint 58 millió forint támoga-
tást nyertünk és használha-
tunk fel két éven keresztül. 
Ez a pályázat Egyesületünk 
szervezeti megerősödését, 
objektumok fejlesztését és 
a hozzánk tartozó tagság 
szakmai megerősítését is jól 
segíti-ismertette az elmúlt év 

legnagyobb sikerét Keresz-
tes Éva. A szervezet ebben 
az évben is TDM pályázatot 
kíván beadni, melyhez 85 
százalékos támogatást biz-
tosítanak. Az önkormányzat 
úgy döntött, hogy az önrészt 
nem vállalja fel. Tavaly év 
végéig 106 tagot számlált az 
egyesület, mely némi növe-
kedést mutat. A költségvetés 
az elmúlt évben elérte a 9.8 
millió forintot. 

Egyhangúlag jóváhagyta 
az önkormányzat és a kör-
jegyzőség 2010. évi zárszám-
adását a képviselő-testület. 
Döntés született a helyi ci-
vil szervezetek és egyházak 
támogatásáról. Ezek szerint 
a két egyház összesen 200 
ezer forint támogatásban ré-
szesül, míg a szervezeteknek 
az alábbi összegeket szavaz-
ta meg az önkormányzat: 
Malomvölgy Nyugdíjasklub 

80 ezer forint, Nagy Gyula 
Alapítvány 80 ezer forint, 
Lovasi Lovas Egyesület 55 
ezer forint, Hunyadi Huszár 
és Betyár Hagyományőr-
ző Egyesület 55 ezer forint, 
Lovasi Polgárőr Egyesület 
30 ezer forint, Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság 30 ezer 
forint, Lovas Jövőjéért Egye-
sület 80 ezer forint.

Három pályázat érkezett 
be a Csárda utca építésére. 
Mint ismeretes Lovas 9.5 
millió forint pályázati tá-
mogatást nyert el a tavalyi 
évben. A legkedvezőbb aján-
latot a Magyar Aszfalt adta, 
de a közel 15 millió forin-
tos beadványukat sokallja a 
testület, így felkérték Ádám 
László műszaki ellenőrt, 
hogy egyeztessen a cég ille-
tékeseivel. 

Szendi Péter

Továbbra is támogatják a civileket
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A tavasz már kopogtat az ajtónkon, 
melynek mindenki örül. Nekünk rend-
őröknek azonban ez azt is jelenti, hogy 
megélénkül a „vándor bűnelkövetők” te-
vékenysége is. 

Ma már egyre kevesebb az olyan elkö-
vető, aki járja a falvakat, az idősekhez 
találomra csenget be, és akkor találja ki 
a „meséjét”. A bűncselekmények elkö-
vetését tudatos előkészítő tevékenység 
előzi meg. Valóságos iparrá fejlődött a 
„trükkös lopás”.

Házaló árusok olcsó ruhaneműt, mű-
szaki cikket, terményt, élelmiszert, tü-
zelőanyagot kínálva szólítják meg a sér-
tettet. Ha bejutnak a házba, lakásba, már 
ekkor felmérik az értékeket. Beszélgetés-
be kezdenek a leendő áldozattal, kikér-
dezik szokásairól, helyzetéről. Pár nap 
múlva egy ismeretlen személy már fel-
készülve érkezik az áldozatból, és meg-
kezdődik a tudatos elterelés, az értékek 
begyűjtése.

A hamis ürügyeket 3 csoportba sorol-
hatjuk:

       
•	A „segítségre szoruló” idegenek mon-

datai így szólnak: „kérek egy pohár 
vizet, rosszul érzem magam, a gyer-
mekemet szeretném tisztába tenni, a 
mosdót szeretném igénybe venni, a 
telefont szeretném használni, baleset 
érte a közelben a hozzátartozómat, és 
a műtéthez azonnal szükségem van 
pénzre (zálogot hagy cserébe vagy azt 
ígéri, hogy többet ad vissza)”.

•	A házaló árusok, felvásárlók, ado-
mánygyűjtők, ügynökök: „vegyen 
tőlem árut, tűzifát árusítok, régiséget 
vásárolok, megveszek bármit, csak ad-
jon vissza 20 ezresből, beteg gyerekek-

nek, egyháznak, árvíz vagy vörösiszap 
károsultaknak pénzadományt gyűj-
tök, rendelést veszek fel bármilyen 
javításra”. 

•	A magukat hivatalos személynek ki-
adók: „közüzemtől jövök: villany-, 
gáz-, és vízóra leolvasó vagyok, túlfi-
zetés történt, adjon vissza 20 ezresből, 
önkormányzattól hoztam segélyt, az 
átvételt alá kell írni, bankból keresem, 
postai alkalmazott vagy rendőr va-
gyok, hamis bankjegy volt a kifizetett 
nyugdíjában, egyeztetés miatt mutas-
sa meg a nyugdíjas szelvényét”.

A Rendőrség ajánlásai: 

•	Óvakodjon az idegenektől, és ne en-
gedje be lakásába! Nézzen ki az ab-
lakon, vagy kémlelő nyíláson, hogy 
megnézze a jelentkezőt. Győződjön 
meg arról ajtónyitás előtt, hogy be-
akasztotta a biztonsági láncot, amely 
védelmet ad. 

•	Ha beengedi a látogatót, lehetőleg le-
gyen Önnel egy szomszéd, egy rokon. 
Különösen, ha az illető előtte telefo-
non bejelentkezik. 

•	Zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón 
keresztül kérdezze ki a becsengetőket 
jövetelük céljáról, és csak állításuk va-
lódiságának ellenőrzése után nyisson 
ajtót.

•	Amennyiben a hívatlan vendég aka-
rata ellenére belép az otthonába, ne 
hagyja egy pillanatra sem felügyelet 
nélkül. Ha kellő határozottsággal lép 
fel, meghátrál és hamarosan távozik.

•	Ha hivatalos személynek adja ki ma-
gát, kérje, és vegye el az igazolvá-
nyát, és mondja azt a személyének, 
hogy az azonosításához felhívja az 
intézményt, amelyre hivatkozik. A 

cégek valódi munkatársai fényképes 
azonosítókártyával rendelkeznek, me-
lyet intézkedésük során felmutatnak, 
ellenben a csaló szélhámos nem akar-
ja bemutatni. 

•	A szolgáltatók soha nem térítenek 
vissza készpénzben túlfizetést!

•	Ha valaki rosszullétre hivatkozik, hív-
jon mentőt, vagy mondja el neki, hogy 
hol található az orvos vagy egészség-
ügyi intézmény.

•	A pénzváltás trükkjével próbálkozót 
küldje a legközelebbi üzletbe. 

•	Az igazi adománygyűjtők postai csek-
ken kérik a befizetést, nem készpénzt 
gyűjtenek!

•	Pénzt ne vegyen elő idegen jelenlét-
ében, mert ezzel kifigyelik, hol tartja 
megtakarítását, nyugdíját. 

•	Ha gyanús körülményt észlel vagy 
becsapták, azonnal értesítse a rend-
őrséget az ismert 107-es vagy 112-es 
telefonszámon, és hívja segítségül 
szomszédjait, ismerőseit!

Hogyan ismeri fel az álrendőrt?

Az álrendőrök mindig a pénzre utaznak, 
tolakodóan, fenyegetően lépnek fel, enge-
dély nélkül akarnak házkutatást végezni. 
A felmutatott jelvényükön legfeljebb csak 
a „POLICE” felirat szerepel az 5 jegyű azo-
nosító szám helyett, amit a valódi rendőr 
megmond és megmutat, amikor intézke-
dik.

Fontos! Ha a rendőrök lefoglalnak vagy 
átvesznek valamit, arról hivatalos jegyző-
könyvet írnak (jegyzőkönyv házkutatásról, 
lefoglalásról) és egy példányát a helyszí-
nen hagynak. 

Stanka Mária r. őrgy.

Nem lehet eleget beszélni róla
– a trükkös lopások
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„Emlékezzél ember...”
„Emlékezzél ember, hogy por vagy és 
porrá leszel!” Ezzel, a földi halandóságra 
emlékeztető figyelmeztetéssel kezdődik el 
számunkra minden évben a nagyböjt. 

A böjt előtérbe állítja a bűnt, a bűn 
következményeit, a megtisztulás 
lehetőségét, az áldozatot, és a megbocsátás 
fontosságát. Ezen a napon a pap, a hívek 
homlokát, az előző év virágvasárnapján 
megszentelt barkák hamujával kereszt 
alakban jelöli meg. Arra tanított bennünket 
Jézus, hogy ne csak az anyagiakkal 
törődjünk, hanem a lelkünkkel is, hisz 
„nemcsak kenyérrel él az ember”. A 
nagyböjt szent negyven napos időszakában 
próbáljuk átélni Krisztus szenvedését és 
halálát, hogy részesedhessünk a feltámadás 
örömében. Az erre való lelki felkészüléshez 
hozzá tartozhat, ha többet imádkozunk, 
ha végigjárjuk Jézus szenvedéseinek az 
állomásait, és kisebb lemondásokat is 
vállalunk. Ezek a lemondások ne csak 
a mértéktelen evéstől és ivástól való 
tartózkodásban nyilvánuljanak meg, hanem 
a jó cselekedeteink megsokszorozásában is. 
Így tudunk megújulni hitben, szeretetben, 
és reménységben. A kísértés sajnos, a mi 

életünkben is jelen van. Hol a félelem 
és aggódás ruhájába öltözik, így akarva 
mellénk szegődni, hol a restség, lustaság és 
kényelemszeretet álarcában közelít felénk. 
Előfordulhat, hogy az elkeseredettség vagy 
optimizmus képében csábítgat bennünket 
tétlenségre. Krisztus 40 napig tapasztalta 
meg a sivatagi magányt, böjtölt, legyőzte a 
kísértést, készülve küldetésére, alázatos, és 
szenvedő szolgaként haladva útján egészen 
a keresztig. Mi is elkísérhetjük Őt a Golgota 
felé vezető úton, mi is felkészülhetünk, 
hogy erőt kapjunk a minket ért kísértések 
elutasításához, ha kell önmagunk 
megtagadásához, a valódi értékek 

felismeréséhez, az Isten és az egymás 
iránti szeretet gyakorlásához. A böjti idő 
így valódi lelki megtisztulásunknak, és 
megújulásunknak az útjává tud lenni. 
Ebben az évben ehhez volt segítségünkre 
Főtisztelendő Rostás Sándor SVD atya 
Kőszegről, aki majd egy hetes Szent 
Missziót tartott az öt falut magába foglaló 
plébániánk területén. Világi részről 
pedig Jókai Anna írónő látogatott el 
hozzánk Lovasra, és szerzett nekünk egy 
felejthetetlen lelki estét. 
A kegyelmi, lelki segítségeket megkaptuk, 
de vajon tudunk-e velük élni? Észre 
vesszük-e, hogy ezek a lelki segítségek 
mutatják nekünk az irányt, hogy hogyan 
tudjuk gyümölcsözővé tenni önmagunk 
számára, a nagyböjti szent időt? Éljünk 
még a lehetőséggel, induljunk el, hogy 
az úton megtaláljuk a „Bűnbánóknak 
Menedékét”, aki nagypénteki halálával 
legyőzte a halált és újjá teremtette az életet.
A lélek békéjével és örömével kívánok 
minden keresztény Testvérnek boldog 
húsvéti ünnepeket.

vitéz Ajtós József László
kerületi esperes - plébános

Az Alsóörs – Lovasi
Református Gyülekezet

Nagyheti istentiszteleti rendje
 
Nagypéntek, április 22-én: 17 órakor Lovason az 
Önkormányzat tetőtéri kistermében, 18 órakor Alsóörsön 
a Gyülekezeti Házban tartunk ünnepi istentiszteletet. 

Húsvét vasárnap, április 24-én: 9,.30 órakor Lovason az 
Önkormányzat tetőtéri nagytermében, 11 órakor Alsóörsön 
a templomban tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet. 

Húsvét második napján, április 25-én: 9.30 órakor Lovason 
az Önkormányzat tetőtéri kistermében, 11 órakor Alsóörsön a 
templomban Szabó Szimonetta, a Pápai Református Teológiai 
Akadémia III. éves hallgatója hirdeti a Feltámadás örömüzenetét. 

Gyülekezeteink minden Tagjának áldott Feltámadásünnepet, 
Kegyelemben gazdag Húsvéti ünnepszentelést kíván az egyházközség 
Presbitériuma! 

Rásky Miklós 
lelkipásztor 

A nagyheti szertartások rendje
 

Nagypéntek: URUNK JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLÁ-
NAK EMLÉKÜNNEPE Paloznak: 15.00 órakor keresztúti ájta-
tosság az öt falut magába foglaló ifjúság és felnőttek számára, a 
paloznaki kálvária dombon. A keresztúti ájtatosságot vezeti: Dr. 
Márfi Gyula érsek úr. Azok részére, aki nem tudnak részt venni 
a paloznaki Kálváriajáráson, a saját templomaikban   16.00 óra-
kor lesz keresztúti ájtatosság.
Nagyszombat: Paloznak:17.00 órakor nagyszombati szertartá-
sok és feltámadási körmenet a faluban, az úgynevezett “ a kis 
körmeneti útvonalon “. (Az idő függvényében).
Húsvétvasárnap: URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE. 
Paloznak:18.00 órakor ünnepi szentmise.
Húsvéthétfő: 17.00 órakor szentmise Lovason.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a szent szertartásokra, 
főleg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási körmenetre. 
Valljuk meg bátran mindnyájan, a Jézus Krisztusba vetett hi-
tünket!

BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁ-
NUNK PALOZNAK, CSOPAK, LOVAS, FELSŐÖRS, ÉS 
SZENTKIRÁLYSZABADJA KÖZSÉGEKBEN ÉLŐ MINDEN 
FELEBARÁTUNKNAK ÉS KERESZTÉNY TESTVÉRÜNK-
NEK, A JÉZUS KRISZTUSBAN!

      Dr. Szathmáry László                        v. Ajtós József László
              diákónus                                 kerületi esperes, plébános
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ÜVEGEZÉS
Hőszigetelt üveg készítése és beépíté-
se hagyományos nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium készítés. 
Helyszíni munka hétvégén is.

Telefon: 06/30-237-44-56.

FELHÍVÁS
2012-ben lesz 40 éve, hogy Lovas-kövestető lakóközössége 
létrejött. Ebből az alkalomból közösen készítünk egy 
DVD-t, melyen megörökítenénk az elmúlt 40 év történetét 
és bemutatnánk, honnan indult és mivé fejlődött a falunak 
ez a része. Ezért tisztelettel kérek mindenkit, aki rendelkezik 
a község ezen részét ábrázoló fényképpel, videóval, filmmel 
vagy bármilyen, kövestetővel kapcsolatos anyaggal, és 
szívesen megosztaná a közösséggel, jelentkezzen, és 
kortörténeti dokumentumával járuljon hozzá a közös 
munka sikeréhez. Terveink szerint az elkészítendő DVD-t 
a 2012. évi falunapok alkalmával közösen megtekintenénk.
A megkapott anyagot lemásolás után 24 órán belül visszaadjuk 
vagy digitalizált formában is elküldhetik az alábbi címre: 
kovesteto@freemail.hu Elérhetőség: 87 / 447-671.
A beérkezett anyagok feldolgozási módjára is várjuk 
javaslataikat! Előre is köszönjük a segítséget!
Tisztelettel, az alkotó közösség nevében: 

Varga János
Lovas-kövestető, Bajcsy-Zs. utca 17.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Múltkori számunkból kimaradt, hogy a március 15. ünnepélyen 
a Sándor Huszár Lovas Klub is megtisztelte jelenlétével az 
ünnepséget. Köszönjük nekik is a részvételt!

KÖZLEMÉNY
Felhívom a településen élők figyelmét az alábbi 
változásokra. Lovas településen az orvosi rende-
lő önálló vezetékes telefonvonallal rendelkezik, 
melynek elérhetősége: 87/575-016.

Továbbá Lovas-Paloznak Községek Körjegy-
zőségének lovasi hivatali számai a következők: 
Igazgatás: 87/447-694. Adóügy: 87/575-017.

A polgármestert, valamint a jegyzőt ügyfélfoga-
dási idejükben az igazgatási telefonszámon lehet 
elérni.

Tóth Gáborné
körjegyző

A Lovasi Önkormányzat
és a Körjegyzőség dolgozói

Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kívánnak

Lovas állandó lakosainak
és nyaralótulajdonosainak! 


