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Elfogadták a civil szervezetek
és egyházak beszámolóját

A napirendi pontok előtt 
Ferenczy Gáborné polgármes-
ter ismertette az elmúlt idő-
szak történéseit. Megtörtént a 
Csárda út építésére, az ÚJ Ma-
gyarország Vidékfejlesztési 
Program keretében elnyert pá-
lyázattal kapcsolatos táblák el-
helyezése. Az MVH ellenőr-
zést tartott, mindent rendben 
találtak. Felsőörs Község Ön-
kormányzata csapadékvíz el-
vezetésre pályázatot nyújtott 
be. -Felsőörs polgármestere 
megkereste hivatalunkat az-
zal a céllal, hogy tárgyaljunk 
a csapadékvíz elvezetéséről. A 
tárgyalás a vízügyi és környe-
zetvédelmi hatóságok közre-
működésével történt. Az elgon-
dolás az, hogy Felsőörs csapa-
dékvizét a Séd-patakba szeret-
nék elvezetni. Ez azonban ak-
kora vízmennyiséget jelentene, 
hogy a falu biztonsága veszély-
be kerülne a nagy mennyiségű 
esővíz miatt. Éppen ezért eh-
hez a megoldáshoz nem járul-
tunk hozzá. A Séd-patak nem 
alkalmas ilyen nagy mennyisé-
gű víz befogadására. A pályá-
zatot a felsőörsi önkormányzat 
nagy valószínűséggel megnye-
ri. Mivel a csapadékvíz elveze-
tése közös probléma, javasol-
juk a két település között egy 
víz visszatartó záportározó lét-
rehozását, melyre tervezői ár-
ajánlatokat kér be a felsőörsi 

képviselő-testület. A zápor-
tározó helye Felsőörs és Lo-
vas közötti Malomvölgy terü-
lete lehetne. A jelenlévő szak-
emberek becslése szerint a tá-
rozó 20 millió forint körüli ösz-
szegből valósítható meg. Saj-
nos erre az önkormányzatnak 
nincs pénze, ilyen beruházást 
nem tervezünk. Erre a követ-
kező testületi üléseken a törté-
nések előre haladásával vissza 
kell majd térnünk – tájékoz-
tatta a jelenlévőket Ferenczy 
Gáborné polgármester. 

Jóváhagyta a képviselő-tes-
tület a lakossági ivóvíz és csa-
tornaszolgáltatási díj támoga-
tási kérelmet. Mint ismeretes 
az önkormányzatok pályáza-
tot nyújthatnak be a lakossá-
gi ivóvíz és szennyvízcsatorna 
szolgáltatás lakossági díjának 
csökkentésére. A pályázat be-
nyújtására Zánka Község Ön-
kormányzat gesztorsága mel-
lett van lehetőség. 

Ezután a helyi civilszerveze-
tek és egyházak beszámolójára 
került sor. Rásky Miklos refor-
mátus lelkész legelőször meg-
köszönte az előző évi önkor-
mányzati támogatást. -Gyüle-
kezetünk templomfelújításának 
MVH felé történő elszámolása 
folyamatban van, bízunk ab-
ban, hogy az elnyert 13 mil-
lió 643 ezer forintot lehívhat-
juk. A tavalyi esztendőben több 

kiemelt rendezvényt is tartott 
Társegyházközségünk, mint a 
templomszentelési istentiszte-
letet augusztusban, vagy a ze-
nei hétvége programsoroza-
tot júliusban. A kapott ötven-
ezer forint önkormányzati tá-
mogatást az említett rendezvé-
nyek sikeres lebonyolításához, 
programok szervezéséhez, elő-
adók útiköltség támogatáshoz 
és fellépéséhez használtuk fel.

Ezután a Hunyadi Huszár és 
Betyár Hagyományőrző Egye-
sület beszámolójára került sor. 
-Egyesületünk tizenöt éve foly-
tatja hagyományőrző mun-
káját. Részt vettünk a VI. Ba-
kony-Balaton Pásztortalálko-
zón. A rendezvényre a nemzeti 
park salföldi természetvédelmi 
majorjában került sor. A Már-
ton napi pásztorbúcsún szintén 
képviseltettük magunkat. Itt az 
érdeklődő közönség mellett el-
sősorban a helyi állattartók je-
lentek meg, és tartottak szám-
vetést az elmúlt gazdasági év 
állattenyésztési eredményei-
ről. Rendezvényeink mellett 
a tavalyi évben is folytattuk, 
a Bakony-Balaton térségé-
nek pásztoroló legeltetéses ál-
lattartásához kapcsolódó ha-
gyományos technológia meg-
ismerését és megismertetését. 
Az önkormányzati támogatást 
működési költségekre használ-
tuk fel. 

A Lovasi Lovas Egyesület 
beszámolóját Szabó Miklósné 
ismertette. Az egyesület a ta-
valyi évben 405 ezer forin-
tos kiadással számolt, egyben 

megköszönte az önkormány-
zat 55 ezer forintos támogatá-
sát. Fennmaradó költségeiket 
tagdíjakból, nevezésekből, és 
támogatói juttatásokból fedez-
ték. Elmondta, hogy az egye-
sület a környékbeli önkor-
mányzatokkal karöltve Vers-és 
Novellaíró pályázatot hirde-
tett 16 éven felüliek számára. 
Eddig 17 pályázat érkezett be. 
A művek elbírálását szakértő 
zsűri végezi, az eredményhir-
detésre pedig a falunapokkor 
kerül sor. 

Hull Zita a Lovas Jövőjéért 
Egyesület elnöke beszámoló-
jában kifejtette, hogy a tava-
lyi évben több ülést is tartot-
tak, melyeken megbeszélték 
a programjaikat, céljaikat. Si-
keresnek ítélte meg a farsangi 
bált, valamint a húsvéti játszó-
házat. Mindkét rendezvényen 
sok gyermek és felnőtt vett 
részt a faluból. Az egyesület 
pénzzel és munkával is támo-
gatta a településszépítést, vi-
rágosítást. A Lovasi Napokon 
is aktívan részt vettek, munká-
jukkal hozzájárultak a sikeres 
rendezvényhez. A Millenniu-
mi Parkban megrendezett tá-
bortüzes-batyus piknik szintén 
sok érdeklődött vonzott. Az I. 
Lovasi Szüreti Fesztivál és a 
Márton Napi vigasság szerve-
zésében is segédkeztek. Kará-
csony előtt kézműves foglal-
kozást tartottak, illetve meg-
rendezték a már hagyomá-
nyosnak számító karácsonyi 
jótékonysági vásárt. 

(folytatás a 3. oldalon)

Ellenszavazat nélkül jóváhagyták az előző testületi ülé-
sen a helyi egyesületek és egyházak beszámolóját, vala-
mint döntés született két új számítógép megvételére a 
Teleházba. 
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Április 7-én a Lovas Jövő-
jéért Egyesület második al-
kalommal rendezett húsvéti 
játszóházat gyerekeknek és 
játékos kedvű felnőtteknek.

Az idő megijesztett bennün-
ket, ezért a tojáskereső ver-
senyt a faluházban bonyolítot-
tuk le, de a nyuszisimogatót az 
udvaron állítottuk fel, és sze-
rencsénkre még a nap is kisü-
tött egy fél órára. Béla és Va-
das hősiesen tűrték a gyerekek 
simogatását, nagy örömet sze-
rezve ezzel az apróságoknak 
és szüleiknek. 

Bent a nagyteremben kicsik 
és nagyok szorgalmasan ügy-
ködtek a szebbnél szebb asz-
tali- és ablakdíszeken. Volt to-
jásfestés, kosárka készítés, ta-
vaszi képek különféle mag-
vakból, krepp papírból, húsvé-
ti kifestők.

A tojáskereső versenyt nagy 
izgalommal várták a gyerekek. 
Olyan ügyesek voltak, hogy 

a kilencven gondosan elrej-
tett tojásból csak hármat nem 
találtak meg. Minden gyer-
mek kapott ajándékot, melyek 
Kissné Pintér Katalin, a Lo-
vas Jövőjéért Egyesület és a 
ComodoTel Kft. felajánlásai 
voltak – köszönjük nekik.

Képek erről a délutánról itt 
láthatók:http://www.lovas-je.
info/2012-husvet.

Köszönetemet szeretném 
kifejezni Ács Károlynak, 
Baloghné Torma Verának, Fa-
zekas Gábornak, Fehér Bar-
nának és Anettnek, Haffner 
Alexnek, Halász Zsófiának, 
Hercz Máténak, Hudanik Kit-
tinek és Lindának, Magócsi 
Andreának, Surányiné Kati-
nak, Szabóné Katinak, Szendi 
Péternek, Tóth Eszternek; és 
mindenkinek aki részvételé-
vel, segítségével, felajánlásá-
val élménnyé varázsolta ezt a 
délutánt. 

Hull Zita 

Húsvéti játszóház

BOLHAPIAC
Május 13-án (vasárnap) 9 órától 15 óráig

bolhapiacot tartunk. Cím: Lovas, Balatoni utca 9.
Mindenféle áruval Németországból, alacsony áron.

Eső esetén egy héttel később!
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(folytatás az 1. oldalról)
Dienes Károly a Malom-

völgy Nyugdíjasklub vezetője 
az alábbiakról számolt be. -A 
2011-es év folyamán is rend-
szeres klubfoglalkozásokat 
tartottunk kéthetente, 15-20 
fő részvételével. A foglalko-
zások kötetlen beszélgetések-
kel, a születés és névnaposok 
köszöntésével, valamint a kü-
lönböző rendezvényeken való 
részvételekre való ráhango-
lással, szervezéssel teltek. Ta-
vasztól-őszig végeztük a falu 
virágosítását, gondozását. Az 
év folyamán úgynevezett kis-
csoportos kirándulásokat szer-
veztünk, meleg vizes fürdőkre 
(Sárvár, Pápa, Siófok.). Tag-
társaink rendszeresen részt 
vettek különböző közösségi 
rendezvények előkészítésében 
és lebonyolításában.

Nagy Lizetta kuratóriumi 
tag, a Nagy Gyula Művészeti 
Alapítványtól elmondta, hogy 
nagyon nehéz helyzetben van-
nak. Anyagi forrás hiányában 
veszélybe került az alapítvány 
működtetése. A helyzetük any-
nyira rossz, hogy a Galéria 
dolgozójának bérét sem tud-
ják hónapok óta kifizetni, majd 
ismertette a beszámolójában a 
tavalyi évi rendezvényeiket, és 
az idei terveket. 

A Lovasi Polgárőr Egyesület 
beszámolóját szintén elfogad-

ta a testület. Szűcs József el-
nök kitért arra, hogy a tavalyi 
évben 30 ezer forintos támoga-
tást kaptak az önkormányzat-
tól. Kétszer volt lehetőségük 
pályázni, összesen 180 ezer 
forintot ítéltek oda a szervezet-
nek a bírálók. Az adó egy szá-
zalékából valamivel több mint 
17 ezer folyt be az egyesület 
számlájára. -Vásároltunk min-
den tagunknak feliratos pólót, 
melyek jó minőségűek. Min-
denkit elláttunk projektoros 
lámpával, és a tavasz-őszi idő-
szakra dzsekivel és nadrággal, 
melyek az országos előírások-
nak megfelelnek. A korábban 
vásárolt kerékpárok beváltot-
ták a hozzá fűzött reményeket. 
A rendőrséggel jó kapcsolatot 
tartunk, csakúgy mint a régió 
polgárőr vezetőivel. Jelenleg 
16 fő a létszámunk, ami bizto-
sítani tudja a település közbiz-
tonságát. 

Ezután Ferenczy Gáborné 
polgármester elmondta, hogy 
vitéz Ajtós József László ke-
rületi esperes, plébános úr nem 
tudott eljönni a mai testületi 
ülésre. Ismertette a beszámo-
ló tartalmát, miszerint az egy-
ház a kapott összeget megta-
karítási számlára helyezte. A 
pénzt a templom felújítására, 
önrészként szeretnék felhasz-
nálni a „KIM Egyházi és Civil 
Kapcsolatokért Felelős Állam-

titkárság, Egyházi épített örök-
ség védelme és egyéb beruhá-
zások” című támogatásra be-
nyújtott pályázathoz.

A testület hozzájárult az 
Endrődi Sándor Általános Is-
kolát érintő változásokról. 
Mint ismeretes a jelenleg ha-
tályos jogi szabályozás alap-
ján egyházi fenntartásba kerül 
az intézmény. A vagyonrende-
let módosítását szintén jóvá-
hagyta az önkormányzat, csak-
úgy mint a szabálysértési tény-
ellátást tartalmazó helyi rende-
letet. 

Tóth Gáborné jegyző asz-
szony tájékoztatta a testüle-
tet arról, hogy a jelenleg hatá-
lyos hulladék rendelet mellék-
letében meghatározott szolgál-
tatási díjak magasabbak, mint 
a 2011. december 31-én alkal-
mazott díjak. Ez pedig ellenté-
tes az új hulladékgazdálkodás-
ról szóló törvényben foglaltak-
kal, amely kimondja, hogy a 
2012. évre megállapított szol-
gáltatási díjak nem lehetnek 
magasabbak, mint az előző év 
(2011.) december 31. napján 
érvényes díjak. A rendelet je-
lenlegi 1. mellékletében fog-
lalt magasabb összegű díjakat 
csak a Királyszentistváni hul-
ladéklerakó végleges beüze-
melését követően lehet majd 
alkalmazni. Az előterjesztés 
szerinti javasolt szolgáltatási 

díjak ennél jóval alacsonyab-
bak. A helyi rendelet kiegészí-
tése szükséges egy újabb mel-
léklettel, amely a 2012. évre 
vonatkozó alacsonyabb szol-
gáltatási díjakat tartalmazza. 
Erről szól a javasolt rendelet-
módosítás, melyet jóváhagyott 
a testület. 

A Veszprém Megyei Fa-
lugondnokok Egyesület tá-
mogatási kérelmét elutasítot-
ta az önkormányzat, ugyan-
akkor jóváhagyta Szendi Pé-
ter teleházvezető kérelmét. 
-Ebben az évben 400.000 fo-
rint mozgókönyvtári normatí-
va áll az önkormányzat rendel-
kezésére, eszközök beszerzésé-
re. A Teleháznak két új számí-
tógépre van szüksége, melyek-
re árajánlatokat kértem be. Je-
lenleg 4 számítógép van, ebből 
azonban kettő meglehetősen 
lassú. Továbbá célszerűnek 
tartanám paravánok vásár-
lását a nyári kiállítások szer-
vezéséhez. Mivel Lovas nem 
rendelkezik saját paravánnal, 
szükségesnek látom ezek be-
szerzését – derült ki a bead-
ványból. 

Az önkormányzat döntött 
abban is, hogy egy darab fű-
kasza, illetve egy traktor be-
szerzését 3.1 millió forintban 
az idei költségvetés terhére 
biztosítja. 

Szendi Péter

Elfogadták a civil szervezetek
és egyházak beszámolóját

Az egészség hétvégéje Lovason
Januárban kezdődött el eb-

ben az évben a Lovasi esték 
rendezvénysorozat, melyben 
az önfenntartás volt a köz-
ponti téma. A programra a 
szombati gyakorlati hétvége 
tette fel a koronát.

Az ökopiacon környékbe-
li termelők kínálták a portéká-
ikat, melyek között zöldségek, 
gyümölcsök, lekvárok, szószok 
és egyéb házi készítésű élelmi-
szerek kaptak helyet. A gye-
rekeknek játékkuckót rendez-

tek be, ahol alkothattak, példá-
ul hulladékból valamilyen jól 
használható tárgyat. A meridián 
tornagyakorlatokat Kovács La-
jos vezetésével végezték. Eze-
ket dr. Eőry Ajándok orvos-ter-
mészetgyógyásztól tanulhatták 
meg, aki a sorozat egyik elő-
adójaként azt mondta el, miként 
élhetünk egészégben száz évig.  
Ware Borbála a Közép-dunán-
túli Biokultúra Egyesüket elnö-
ke azt fejtette ki, hogy miként 
állíthatunk elő a családunknak 
egészséges élelmiszereket, hi-

szen vegyszerek nélkül, a régi 
fajták használatával utánozha-
tatlanul zamatos, egészséges 
terményeket nevelhetünk. A 
rendezvény keretében folyama-
tosan volt mód ara, hogy a régi 
zöldségek, a gyógy- és a fűszer-
növények magvait kicseréljék a 
résztvevők. Dr. Jánosik Zsu-
zsanna biokonyhász és több, a 
család egészségét féltve vigyá-
zó asszony immunerősítő éte-
leket, zöldségrémeket, salátá-
kat, italokat és teákat készített 
és kóstoltatott. Bemutattak né-

hány napkollektort, napelemet 
és szélkereket. Kovácsné Ka-
sza Katalin bemutatta az ősko-
ri festékbányáról készített kiál-
lítást. A gyógynövénytúrát Ta-
kács Ferenc kertészmérnök-ta-
nár, gyógynövényszakértő ve-
zette, aki nemcsak megmutatta 
a gyógyhatású növényeket, ha-
nem azt kis elmondta, hogy mi-
lyen formában mikor célszerű 
használnunk őket. 

Forrás:
www.naplo-online.hu
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A szabálysértésekről, 
szabálysértési eljárá-
sokról és szabálysértési 
nyilvántartásról meg-
jelent új törvény (2012. 
évi II. törvény) jelen-
tősen szigorodott a ko-
rábbihoz képest.

 
A jelenlegi bünteté-

sek kiegészülnek, így az 
új törvény szerint három 
büntetés lesz kiszabható: 
szabálysértési elzárás, 
pénzbírság, és közérde-
kű munka. 

•	A szabálysértési elzá-
rás: 1-60 nap lehet, fi-
atalkorúak esetében: 
1-30 nap, halmaza-
ti büntetés esetén, va-
gyis több szabálysértés 
egyidejű elkövetése-
kor, 90 illetve 45 nap. 
A jövőben jóval széle-
sebb körben lehet majd 
alkalmazni az elzárást, 
ugyanis akit a szabály-
sértés elkövetése előtt 
hat hónapon belül már 
legalább két alkalom-
mal jogerősen elma-
rasztaltak hasonló cse-
lekményért, -kivéve a 

helyszíni bírságolást 
vagy az  egyéb köz-
lekedési szabálysér-
téseket- az újabb sza-
bálysértés miatt a bíró-
ság kiszabhat elzárást, 
ha azt egyébként nem 
büntetné elzárással. 

•	A pénzbírság összege: 
50.000-150.000 forint, 
az elzárással is büntet-
hető szabálysértések 
esetén 300.000 forint 
lehet.

•	A közérdekű munka 
6-180 óra, ezentúl bün-
tetésként is kiszabható 
lesz. Közérdekű mun-
ka kiszabása esetén a 
megbüntetett személy 
köteles a számára meg-
határozott munkát el-
végezni. Amennyiben 
nem tesz eleget a mun-
kakötelezettségének, 
úgy az átváltható sza-
bálysértési elzárásra.

150.000 forint bírság 
helyett akár elzárást is 
kaphat, aki 50.000 fo-
rint értéket meg nem ha-
ladó értékű lopást (a nem 
gépi meghajtású jármű-
vek - például kerékpár 
– ellopása is), sikkasz-
tást, csalást, orgazdasá-
got, hűtlen kezelést, mű-
emlékek, muzeális tár-
gyak, határok megjelö-
lésére szolgáló hivata-
los jelek, tömegközleke-
dési vagy távközlési esz-
közök, közúti jelzések, 
továbbá parkok vagy az 
ahhoz tartozó felszere-

lések rongálását követi 
el. Ugyanilyen büntetést 
vezet be a jogszabály a 
magánlaksértésre, a va-
lótlan bejelentésre, vala-
mint a bíróság által fel-
oszlatott társadalmi szer-
vezet működésében való 
részvételre vagy nyilvá-
nos rendezvényen a szer-
vezet egyenruhájának vi-
selésére.

A közlekedőket legin-
kább a kiszabható pénz-
bírságok változása érinti, 
amely minimuma 5.000 
forintra, maximuma 
300.000 forintra emelke-
dik. Ezen belül a helyszí-
ni bírságként kiszabható 
maximális összeghatár is 
emelkedik, ma már akár 
50.000 forint bírságot 
is kiróhat az intézkedő 
rendőr, amely ismételt 
elkövetés setén 70.000 
forint is lehet. A helyszí-
ni bírságot az új szabály-
sértési törvény hatályba 
lépése után nem 30 na-
pon belül, hanem 15 na-
pon belül kell megfizetni 
postai csekken, vagy át-
utalással.

Újítás lesz az is, hogy 
ha a szabálysértés elkö-
vetője a felajánlott hely-
színi bírságot nem fo-
gadja el, akkor a rendőr 
a szabálysértési eljárás 
mielőbbi lefolytatása ér-
dekében az elkövetés he-
lye szerint illetékes sza-
bálysértési hatósághoz, 
- legkésőbb öt napon be-
lüli időpontra - a hely-

színen átadhatja az idé-
zést. A szabálysértési ha-
tóság fogja kihirdetni az 
eljárásban hozott határo-
zatot, amely a helyszíni 
bírság összegének mini-
mum kétszerese lesz. A 
határozat ellen viszont 
kifogással lehet élni 8 
napon belül.

Változás lesz a jármű-
vezetéstől eltiltás sza-
bályrendszerében is. Ha 
a közúti közlekedéssel 
kapcsolatos egyéb sza-
bálysértések elkövetése 
miatt hat hónapon belül 
legalább két alkalommal 
jogerősen elmarasztaltak 
valakit, akkor az újabb 
szabálysértési ügyben 
járművezetéstől eltiltást 
is alkalmazni kell. A jár-
művezetéstől eltiltás tar-
tama 1 hónaptól 1 év le-
het.

A szabálysértések fel-
derítését a jegyző helyett 
a büntetőeljárások során 
már tapasztalatot szer-
zett rendőrség hatásköré-
be utalja a törvény, és így 
bővíti a tárgyi bizonyítá-
si eszközök felkutatásá-
nak lehetőségét, vagyis 
lehetővé teszi a nyomo-
zást.

Első hallásra bonyo-
lultnak tűnnek a válto-
zások, a céljuk azonban 
egyértelmű: határozottan 
eljárni a szabályszegők 
ellen és szigorúan bün-
tetni a „visszaesőket”.

Stanka Mária
r. őrnagy

Április 15-én hatályba lépett
az új szabálysértési törvény
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Dr. Bogár László előadása Lovason

Szenzációs, tényfeltáró köz-
gazdasági előadásában többek 
között felidézte egy 1996-os 
emlékét, amikor Jacques de 
Larosiere volt a tárgyalópart-
nere. Az EBRD (Európai Új-
jáépítési és Fejlesztési Bank) 
akkori elnöke elmondta, hogy 
1981-ben az IMF (Nemzet-
közi Valutalap) igazgatója-
ként tárgyalt a magyarországi 
kommunista diktatúrát fémjel-
ző Kádár (Csermanek) János-
sal. A műveletlen, helyesírá-
si és stilisztikai problémákkal 
küzdő pártvezető biztosította 
az IMF vezetőt, ahogy az álta-
la vezetett hatalom politikailag 
kiszolgálja a Szovjetuniót, úgy 
az IMF érdekeinek megfelelő 
gazdaságpolitika sem fog gon-
dot okozni nekik.

A kádári diktatúrát nyö-
gő Magyarország nemzetkö-
zi pénzügyi helyzete ekkora 
ugyanis kritikussá vált, a hi-
telfelvétel lehetőségei beszű-
kültek, az arany- és devizatar-
talékok gyakorlatilag kimerül-
tek. A baloldali rezsim által ve-
zetett Magyar Népköztársaság 
fizetőképességének fenntartá-
sa napi feladattá vált. Ezek a 
körülmények napjainkra min-
denki számára nyilvánvalóvá 
tették, hogy a perverz hazug-
ságokon alapuló „kádári jó-
lét” alapja az ország eladósítá-
sa volt. Ekkor helyezték fel ha-
zánkra a globális pénzszivaty-
tyúkat, melyek a mai napig tel-
jes fokozattal működnek.

A neves egyetemeken oktató 
előadó elmondta, mivel a kül-

földi tőke 1989 óta áramlik az 
országba, logikus azt gondol-
nunk, hogy az 1989 és 2010 
közötti 21 év GDP-, foglalkoz-
tatási és reálbér növekedése 
nagyobb, mint az azt megelőző 
1968 és 1989 közötti 21 évé. 

A GDP éves átlagos növeke-
dése 1968 és 1989 között négy 
százalék, 1989 és 2010 között 
pedig egy százalék volt, ami 
inkább drámai visszaesést je-
lez. Sőt, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a GDP-ben az itt 
tevékenykedő külföldi tőke 
kivitt profitja is benne van, és 
ezt leszámítjuk, akkor kide-
rül, hogy nemcsak növekedés 
nem volt, de egyenesen ke-
vesebb a belső felhasználás, 
mint 21 évvel ezelőtt. 1968 és 
1989 között négyszázezerrel 
nőtt a foglalkoztatottak szá-
ma, 1989 és 2010 között egy-
millióval csökkent. A reálbé-
rek pedig 2010-re az 1978-as 
szintre süllyedtek. Vagyis az 
1989–90-es „változás” tragi-
kus következményekkel járt 
a magyar társadalomban, hisz 
egy nyilvánvalóan rossz rend-
szerből sikerült átmenni egy 
még rosszabba.

Az 1972 és 1978 közöt-
ti nettó erőforrás bevonás tíz-
milliárd dollár volt, ám ezért 
eddig százötvenmilliárd dol-
lár kamatot fizettünk, adóssá-
gunk mégis százmilliárd dol-
lárral több, mint akkor volt. Az 
eredetileg felvett tőke „mind-
össze” 25-szörösét fizettet-
ték vissza velünk. A követke-
ző húsz év kormányai persze 
dönthetnek úgy, hogy tovább-
ra is törlesztjük majd e hite-
leket, csak az a baj, hogy eh-
hez a húsz évben már az ere-
deti összeg százszorosát, ezer-
milliárd dollárt kellene vissza-
fizetni. Ez azonban maximum 
egy évtizeden belül nem any-
nyira felzárkózáshoz, hanem 
inkább fizikai megsemmisü-
léshez vezetne. Mint ahogy az 
is, ha folytatni akarnánk az ön-
gyilkos gyakorlatot: a nálunk 
tevékenykedő külföldi válla-
latok az elmúlt húsz évben öt-
venmilliárd dollárt fizettek be 

adóként a magyar költségve-
tésbe, de különböző jogcíme-
ken nyolcvan milliárdot kap-
tak a magyar államtól.

Az 1945-től 1978-ig tar-
tó 33 év során a nemzeti jöve-
delem körülbelül nyolcszoro-
sára emelkedett, míg a máso-
dik 33 év során (1978 és 2011 
között) a növekedés mindösz-
sze 55 százalékos. Ezen be-
lül a gazdasági növekedés fo-
gyasztásra fordított része az 
első időszakban ötszörösére 
nőtt, a másodikban mindösz-
sze negyven százalékkal emel-
kedett. A felhalmozásra fordí-
tott összegnél még megdöb-
bentőbb az eltérés, az első idő-
szakban harmincszoros növe-
kedés ment végbe, míg a má-
sodiknál mindössze kétszere-
sére nőtt a felhalmozásra for-
dított összeg 33 év alatt. A fog-
lalkoztatottak száma az első 
időszakban ötven százalékkal 
nőtt, ami 1,7 millióval több 
munkahelyet jelentett. A má-
sodik időszakban viszont több 
mint egymillióval esett vissza 
a munkahelyek száma, így a 
csökkenés 25 százalékos volt. 
Ami a reálbéreket illeti, az első 
időszakban körülbelül három- 
és félszeresükre nőttek, a má-
sodik időszakban viszont ösz-
szesen 5 százalékkal, vagyis 
az 1978 és 2011 közötti 33 év 
alatt összesen nőttek a reálbé-
rek annyival, mint az első idő-
szakban évente! És talán nem 
meglepő az sem, hogy a nem-
zeti vagyon anyagi része az 
első időszakban körülbelül. öt-
szörösére nőtt, míg a második-
ban mintegy húsz százalékkal 
csökkent. Mindez elég meg-
döbbentő képet rajzol elénk a 
gazdaság világában, de hason-
lóan megrendítő összefüggé-
sekkel találkozunk akkor is, ha 
a társadalom fizikai testét leíró 
két területet, a népesedést és a 
népegészséget vizsgáljuk.

Az ország népessége 1945 
és 1978 között 1,7 millió fő-
vel nőtt, ami mögött ötmilli-
ós születésszám és 3,3 milliós 
halálozás húzódik meg. A má-
sodik időszakban viszont a né-
pesség csökkenése 0,7 milliót 
tesz ki, ami mögött 3,3 milli-
ós születésszám és négymilli-
ós halálozás található. Vagyis 
a második időszakban a szü-

letések száma 33 százalékkal 
csökkent, a halálozások szá-
ma viszont 22 százalékkal nőtt 
az első időszakhoz képest. Az 
egyik legfőbb halálozási ok, a 
daganatos megbetegedések te-
rén a halálozások száma meg-
kétszereződött, míg a megbete-
gedések száma megháromszo-
rozódott. És végül a születés-
kor várható élettartam az első 
időszakban nyolc évvel nőtt, 
ami 14 százalékos növekedést 
jelent, a második időszakban 
alig több mint egy évvel javult 
ez a mutatónk, és ez körül-
belül. kétszázalékos javulás. 
Mindez azért módfelett elgon-
dolkodtató, mert az első idő-
szak 1945 és 1978 között a 
szovjet birodalmi elnyomás, 
a kommunista diktatúra idő-
szaka – benne az ötvenes évek 
súlyos fizikai terrorjával és az 
1956 utáni megtorlás traumá-
ival. A második időszak pe-
dig azért már inkább a béke, 
előbb szerény politikai enged-
mények, majd a demokrácia, a 
piacgazdaság, az európai uni-
ós tagság korszaka. Az adatok 
mégis arról tanúskodnak, hogy 
a magyar társadalom nagyjá-
ból éppen 1978-ig inkább kö-
zeledett a nyugatias anyagi és 
életminőségbeli értékekhez, 
azóta pedig távolodik azok-
tól. Nem csak a reálbérek terén 
vagyunk ugyanis ma rosszabb 
helyzetben mondjuk Ausztri-
ához képest, mint 1978-ban 
voltunk. Jellemző módon pél-
dául a középkorú magyar férfi-
ak halandósági rátája a hetve-
nes években alacsonyabb volt, 
mint az osztrákoké, míg ma 
több mint kétszer annyi ma-
gyar férfi hal meg minden év-
ben, mint Ausztriában.

Ahogy a testünkben pusztí-
tó rákos burjánzással sem le-
het megértetni, hogyha elpusz-
tít minket, velünk együtt neki 
és vége, ugyanígy a globális 
pénzügyi hatalom sem hajlan-
dó jelzéseinkre figyelni. Szá-
mára mindenki terrorista, aki 
nem az általa legyártott hazug-
ságokat  ismeri el valóságnak 
– zárta gondolatait Dr. Bogár 
László, végül dedikálta a köz-
gazdasági, közéleti írásait tar-
talmazó köteteket. 

vitéz Pintér Kornél

Április 3-án Válság és nemzetstratégia címmel, a lovasi 
faluház zsúfolásig megtelt nagytermében tartott előadást 
Dr. Bogár László közgazdász professzor, volt országgyű-
lési képviselő és politikai államtitkár.

Dr. Bogár László
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Már a 18 órai kezdés 
előtt telt ház volt a faluház 
nagytermében. Ami leg-
először feltűnt a nézőknek, 
hogy az eddigi előadá-
sokkal ellentétben, nem 
volt semmilyen elektro-
mos segédeszköz (például: 
projektor), viszont felállí-
tottak egy táblát, melyet az 
előadás alatt mondandó-
ja szemléltetésére igen jól 
használt Géczy Gábor.

Több témát is érintett, 
miközben az igazi, ősi és 
fontos tudás feleleveníté-
séről, és átadásának fon-
tosságáról beszélt. Az 
atomfizikusból lett népi 
gyógyító szerint a földi 
lét problémái már a szü-
letéskor kezdődnek. Na-
gyon sok gyerek már szü-
letéskor megsérül, mert 
nem éli meg a születés él-
ményét. De ez is még ko-
rábbra nyúlik vissza, mert 
szinte még alig terhes egy 
nő, és veszélyeztetett ter-
hesként befektetik, és cso-
dálkoznak rajta, hogy a 
gyerek nem úgy fejlődik, 
ahogy kellene. Igenis fon-
tos a fejlődéséhez az anya 
mozgása az utolsó pillana-
tig. Aztán amikor megszü-
letik a gyerek, minél keve-
sebb dolgot rontunk el, an-

nál egészségesebb lesz a 
gyerek. A születéskor fon-
tos lenne, hogy az anya 
rögtön a kezébe foghas-
sa a gyermekét, mert csak 
így alakul ki a kettejük kö-
zötti érzelmi kapocs. Ehe-
lyett elviszik vizsgálgatni, 
mosogatni, meg minden 
mással elszakítani anyjá-
tól. És ez igazából az anya 
számára probléma, mert az 
azonnali kapcsolat hiánya 
okoz szülés utáni depresz-
sziót. Majd végigvezette, 
mennyi-mennyi hibát kö-
vetünk el a gyermekek fel-
nevelése során.

Ezután áttért az orvos-
lásra, a népi gyógyászat-
ra, a magyar nyelvre és 
a természet rendjére. Az 
egyik legnagyobb prob-
lémának a gyógyászat-
ban a földtől való eltávo-
lodást tartja, mivel ha mi 
nem adunk informáci-
ót a természetnek, a ter-
mészet nem fogja tudni, 
hogy mi a bajunk, és így 
segíteni sem tud rajtunk. 
Miután kiépült a szenny-
vízcsatorna hálózat, és a 
legtöbb ember már nem 
érintkezik semmilyen for-
mában a termőfölddel, így 
nem terem olyan növény, 
ami igazából segíthetne 

a gyógyulásban. Megtört 
a körforgás, és ez meg is 
látszik a mai világban. 

Ahhoz hogy egészsé-
gesebben élhessünk, csak 
újra fel kellene eleveníte-
nünk a 300 éve elhagyott 
népi gyógyászatot, mely 
a leghatásosabb módszer 
az itt élőknek. Ehelyett az 
orvosokhoz, vagy a kele-
ti gyógymódokhoz fordul-
nak az emberek, ami szin-
tén népi gyógyászat, csak 
egy más népé, és így iga-
zán csak az ott élőknek ha-
tásos.

Bár minden népnek 
megvan a maga saját egyé-
ni népi gyógyászata, van 
ami minden országban 
azonos, és ez nem más 
mint a család. A családban 
a legfontosabb, hogy a fér-
finak és a nőnek is megle-
gyen a maga szerepe. Ez 
a néptáncban is visszatük-
röződik, ami nagyon fon-
tos: a férfi a tengely, a nő 
pedig kering körülötte. A 
Földdel való kapcsolat a 
nő dolga, a szakrális ve-
zető, ha úgy tetszik a pap, 

pedig egy családban a fér-
fi. A magyarság ősvallása a 
Boldogasszony-hit: abban 
a nő van közelebb a terem-
téshez, ő nyit kaput a te-
remtéshez, a férfi feladata 
pedig a fizikai sík biztosí-
tása. Ez többek között a fő-
zésben is megjelenik, ami 
az előadó elmondása sze-
rint a legnagyobb mágia a 
világon.

Végül az ős magyar 
nyelv erejéről, és a benne 
rejlő tudásról is megemlí-
tett néhány érdekességet, 
melyeket példák segítsé-
gével levezetett.

Az előadó stílusa, és elő-
adásmódja olyan érdekes 
és lebilincselő volt, hogy 
szinte észrevétlenül telt el 
két óra. A rendezvény vé-
gén még lehetőség nyílt a 
felmerült kérdések feltevé-
sére, és némi beszélgetés-
re is. Mindent összegezve, 
számomra a legérdekesebb 
és legizgalmasabb rendez-
vény volt. amin eddig részt 
vettem Lovason.

Molnár Imre

Hogyan éljünk egészségesen?
„Amíg bennem zeng a lélek”

„Nem az a baj, ha valamit nem tudunk, az a 
baj, ha valamit rosszul tudunk.” Ezzel a többször 
hangsúlyozott fontos mondattal kezdődött meg a 
Lovasi Esték programsorozat április 11-én a falu-
házban megrendezett előadása. A meghívott elő-
adó Géczy Gábor fizikus, tanár, a magyar népi 
gyógyászat és természettudományok szakértője 
volt.

Géczy Gábor
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Versekkel ünnepeltek a diákok

A Lovas Egyesület az alsóörsi, felsőörsi, lovasi 
és paloznaki önkormányzatokkal karöltve Vers-
és Novellaíró pályázatot hirdet 16 éven felüliek 
részére.

A verseket maximum 1 A/4 oldal terjede-
lemben, kézzel, vagy géppel írva, a novellá-
kat maximum 5 A/4 (10.000 karakter) ol-
dal terjedelemben, lehetőleg gépelve várjuk.  
Témák: a természet, az állatok (kiemelten lóval kap-
csolatos témák), a haza, az ember szeretete lírá-
ban, vagy prózában megfogalmazva. Friss vagy az 
eddig az asztalfióknak írt művekkel is pályázhat-
nak! A verseket, novellákat lezárt, jeligével ellá-
tott borítékban 2012. május 31-ig szíveskedjenek 
postán vagy személyesen eljuttatni a Lovas Egye-
sület Lovas címére: 8228 Lovas, Öreghegyi utca 2.  
A borítékra írják rá, hogy „Vers- és novellaíró pályá-

zat”. A pályaműhöz mellékeljenek egy kisebb, lezárt 
borítékot is, mely az alábbi adatokat tartalmazza: jel-
ige, név, születési dátum, lakcím, telefonszám. Kér-
jük, hogy egy boríték csak egy művet tartalmazzon! 
A művek elbírálása szakértő zsűri közremű-
ködésével történik. Az eredményhirdetés-
re 2012. július 8-án (vasárnap) 17 órakor a 
Lovasi Napok keretében, Lovason kerül sor.  
A legjobb vers és a legjobb novella írója pénzju-
talomban részesül, műveiket a községek honlap-
ján és újságjaikban közzétesszük. A legjobb ló-
val kapcsolatos műnek, Csontó Zoltán a Lo-
vas Élet magazin kiadója különdíjat ajánlott fel.  
Minden beadott pályaművet megőrzünk a négy köz-
ség helyismereti gyűjteményeiben. 

Műveiket a Felhívás megjelenésétől, a megadott ha-
táridőig azonnal küldhetik.

Szavalóversennyel 
ünnepelték a költészet 
napját az Endrődi Sán-
dor Általános iskola 
alsó tagozatos diákjai. A 
versenyen részt vevő ta-
nulók többek között Ne-
mes Nagy Ágnes, Arany 
János és Petőfi Sándor 
költeményeit adták elő. 
Kósa Barnabás a negye-
dik osztályosok között 
az első helyezést szerez-
te meg.

A háromtagú zsűri - 
Kovácsné Bognár Gabri-
ella, felsőörsi pedagógus, 
Csiszár Lászlóné Edit az 
Endrődi egykori; illetve 
Szűcsné Molnár Ágnes 
az iskola jelenlegi taná-
ra – a közönséggel egye-
temben feszült figyelem-
mel hallgatta a jól felké-
szült és változatos verse-

ket kiválasztó iskolások 
előadásait. Mint ahogyan 
a zsűri elnöke a versenyt 
követő eredményhirde-
tésen elmondta: a gyere-
kek talán nem is tudják, 
hogy a felnőtteknek mek-
kora öröm hallgatni őket. 
- Külön köszönöm azok-
nak a szülőknek, akik el-
jöttek és meghallgat-
ták a gyerekeket, akik-
nek ez nagyon sokat je-
lent. Azt hiszem, hogy a 
mai versenyen minden-
ki nyert, mert megtanult 
legalább egy új verset 
– fogalmazott Kovácsné 
Bognár Gabriella. 
A zsűri osztályonként 
könyvcsomaggal ju-
talmazta a legjobb há-
rom előadót, míg a töb-
bi résztvevő emléklappal 
lett gazdagabb. Az első-
söknél Mórocza Fruzsi-

na lett a harmadik; Iványi 
Réka Sára a második; 
a képzeletbeli aranyér-
met pedig Csordás Lau-
ra akaszthatta a nyakába. 
A másodikosoknál 
Asbóth Bettina vég-
zett a harmadik helyen; 
Véri Máté második lett; 
a legjobbnak pedig Nagy 
Boglárka szavalatát ítél-
te a zsűri. A harmadiko-
sok versenyében Béké-
si Sára diadalmaskodott, 
megelőzve Tóth Rékát 
és Szűcs Nándort, míg a 
negyedikeseknél a lovasi 
Kósa Barnabás lett a leg-
jobb. Itt a második helyen 
Kenyeres Boglárka, míg 
a harmadikon Kozits Pat-
rik végzett.

Barnabás szerényen 
csak annyit mondott, 
hogy „amikor megtap-
soltak, vicces volt, mert 

azt hitték befejeztem, 
de még volt néhány sor 
a versből”. A verseny-
re Koszteczkyné Majo-
ros Emese készítette fel, 
Kereszty Erzsébet: Fecs-
kerepülő iskola versét 
adta elő. A tehetséges fi-
atalemberről tudni kell, 
hogy nemcsak az iroda-
lomban jártas, hanem a 
zenében is, hiszen évek 
óta furulyázik. Barnabás 
nemrégiben egy olvasó-
versenyen is részt vett 
Balatonalmádiban, ahol 
több diák és iskola képvi-
seltette magát, és ő az elő-
kelő második helyet sze-
rezte meg. Gratulálunk 
Kósa Barnabásnak, to-
vábbi sok sikert kívánunk 
Neki a zenei és az irodal-
mi életben egyaránt.

www.alsoors.hu
és Szendi Péter

IRODALMI PÁLYÁZAT 
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Egy pályázatnak köszön-
hetően nemrégiben két új 
számítógéppel bővült a 
lovasi Teleház, így még 
többen tudnak egyszer-
re internetezni. Május vé-
gére pedig elkészülnek 
azok a paravánok, melye-
ket a nyári kiállításokra 
kívánunk legelőször „fel-
használni”. 

Hamarosan újabb köny-
vekkel bővül a helyi 
könyvtár. Amennyiben 
van olyan kötet, amit sze-
retne „megrendelni”, kér-
jük szíveskedjék jelez-
ni mindezt személye-
sen a teleházban, vagy a 
87/575-083-as telefon-
számon.

Könyvtári fejlesztések

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA 
Hétfő: Szünnap 

Kedd: 16.00-19.00 óráig 
Szerda: 16.00-19.00 óráig 

Csütörtök: 16.00-19.00 óráig 
Péntek: 16.00-19.00 óráig 
Szombat: 9.00-12.00 óráig 

Vasárnap: Szünnap 
Mindenkit szeretettel várunk!

Sokoldalú hatású a kakukkfű
Legutóbb Lovason ve-
zetett a hétvégén gyógy-
növénygyűjtő és hatásis-
mertető túrát Takács Fe-
renc kertészmérnök-ta-
nár, gyógynövényszakér-
tő.

Egyik legismertebb gyógy-
növényünk a kakukkfű, 
melynek citromfűvel és 
hársfavirággal kevert fő-
zete az időjárási frontok 
okozta fejfájás leküzdésére 
ajánlott. A kakukkfű több-
féle örökzöld, talajtakaró 
vagy boltozatos alakú cser-
je, félcserje vagy fásodó 
tövű, fűszeres illatú éve-
lő fűszer és gyógynövény 
összefoglaló neve. A leg-
jobb fűszert vagy gyógy-
tea-alapanyagot a virág-
záskor szedett hajtásokból 
kaphatjuk. Hajtásait min-
dig a fás részek fölött vág-
juk le.
A kakukkfű  főzete haté-

konyan gyógyítja a bénu-
lást és az idegi megbetege-
déseket. Reggeli fogyasz-
tása enyhíti a gyomorpa-
naszokat, állandó fogyasz-
tása pedig megszünteti a 
reggelente jelentkező szá-
raz köhögést. A növényből 
készített gyógyfüves pako-
lás enyhíti az idegi erede-
tű fájdalmakat és a gyul-
ladást. A kakukkfűből ké-
szült tea pedig az egyik 
leghatékonyabb gyógy-
mód a menstruációs gör-
csök enyhítésére.
Bármilyen légúti betegség 
ellen alkalmazhatjuk a nö-
vényt, legyen szó asztmá-
ról, száraz és hurutos kö-
högésről, torok- vagy tü-
dőgyulladásról, a kakukk-
fű mindegyik ellen védel-
met nyújt vagy enyhíti a 
tüneteket. Kávé helyett is 
iható, mert felfrissít.

Forrás: www.naplo-
online.hu

ÜVEGEZÉS
Hőszigetelt üveg készítése

és beépítése hagyományos nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium készítés.

Helyszíni munka hétvégén is.

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

VIRÁGVÁSÁR
Május 12-én (szombat), 14.00 órától

virágvásár lesz a Templom téren.
Mindenkit szeretettel várunk!

Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen csodálatos 
hírt bejelenthetünk. Lovas lakossága szerencsére 
ismét gyarapodott három tüneményes kisfiúval.

Február 19-én Szabó Ábel Péter, 3560 
grammal és 56 centiméterrel jött a 
világra.

Február 23-án 9 óra 45 perckor 
megszületett Vellai-Nemes Simon, 3500 
grammal és 53 centiméterrel. Szülei 
elmondása alapján egyelőre „tankönyvi 
picur, de este aktívabb.”

Márffy Pál Mihály március 21-
én született, 3550 grammal és 53 
centiméterrel. 
Sok boldogságot és jó egészséget 
kívánunk mindhárom családnak! 

Kisfiúk születtek Lovason


