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Államalapító királyunk emlékére
X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL
„Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját,
és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból,
úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy
a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény
is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és
kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre,
zsarnoknak kell nevezni.
Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége,
sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy
mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne
csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt
lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt
mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása
vezet el a legfőbb boldogsághoz.
Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd
szívedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok,
nem áldozatot.”
Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz,
hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz.
Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson.
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a
jövőben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass.
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét,
valamint a halál ösztönzőjét.”
A kalandozások korának lezárása - az államalapítás – gyökeresen, ezer évre megváltoztatta a magyar
ember mentalitását. A megszerezhető és magunkkal
hordozható kincsek birtoklása helyett, a biztonság,
a magyar ember biztonsága - Szent István királyunk
óta - FÖLDET, HÁZAT, HAZÁT jelent a számunkra.
Szent István új korszakot indított, miután felismerte, hogy
számára nem az egyéni ambíciók a fontosak, hanem az ország, azaz a közösség egésze a fontos. Új, reményteli és
cselekvő korszak nyílt, új írott és íratlan törvények szü-

lettek, amelyek egy igazságos, emberi és békés Magyarország pillérei, azé a Magyarországé, ahol az összefogás
hazára talált.
Szent István király, a Magyar Államot megálmodó államférfiként él tudatunkban, tudva, államalapítónk nagysága igazán tetteiben nyilvánult meg. Csupán az álmok és az
elképzelések nem lettek volna elegendőek egy olyan erős
fundamentum letételéhez, amely a történelmi tragédiáink
idején is biztos alapja lehetett az ország és a nemzet túlélésének. Államalapító királyunk tettekkel biztosította, hogy Magyarország, Európa szívében, megmaradjon függetlenségében, kereszténységében, magyarságában. Magyarország, a
hit és az összetartozás ereje, valamint a tettek által született
meg, és maradhatott életben, több mint ezer esztendőn át.
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EBOLTÁS
2016. Szeptember 7-én
szerdán 15.00-16.30 óra
Helyszín: A Faluház udvara
Az oltás díja: 4000 Ft./eb
Féreghajtó tabletta: 300 Ft./10 kg.
Nem oltható az eb, ha ezen időszakban hatósági
megfigyelés alatt áll (embert mart) vagy
betegség tünetei észlelhetők rajta. Az oltás alatt
más állategészségügyi ellátás szünetel.
Dr. Pay’r Egon
állatorvos

Szabóné dr. Jámbor Eszter
aljegyző

Mobil fogadóóra Lovason
A település közbiztonsága és közlekedésbiztonsági helyzete volt a fő témája annak a mobil fogadóórának, amelyet a
Balatonfüredi Rendőrkapitányság, a járási hivatal vezetője
és a város önkormányzata hívott össze Lovason.
Dr. Ferencz Kornél, a Balatonfüredi Járási Hivatal vezetője,
Regdon László rendőr ezredes, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vezetője, Ferenczy Gáborné, Lovas polgármestere, valamint Gézárt Viktor, címzetes rendőr zászlós, körzeti
megbízott 2016. július 28-án a települést végigjárva beszélgetett a helyiekkel.
A kétórás rendhagyó fórum lehetőséget adott arra, hogy a
településen élők elmondhatták az őket érintő problémákat,
megfogalmazhatták észrevételeiket, javaslataikat a közlekedés és a közbiztonság vonatkozásában, illetve a mindennapi életvitelükkel kapcsolatos bármely tárgykörben.
Szekeres Kornél c.r.őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó
Balatonfüredi Rendőrkapitányság

HIRDESSEN A LOVAS HÍREKBEN!
1/8 oldal 600 Ft
1/2 oldal 2000 Ft

1/4 oldal 1100 Ft
egész oldal 4000 Ft
Információ:

Lovas Teleház – Tel.: 06/87-575-083
Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Felhívás
Tisztelt Szállásadók!
Tájékoztatom Önöket, hogy Lovas Község új honlapja
hamarosan elkészül. A képviselő-testület állásfoglalása szerint az önkormányzat a honlapon megjelenési lehetőséget biztosít a hivatalosan regisztrált lovasi
szállásadóknak.
Amennyiben Ön, mint szállásadó szeretné szolgáltatását a honlapon megjelentetni, úgy kérem az
onkormanyzat@lovas.hu e-mail címre a szálláshely
nevét, címét, telefonszámát és webcímét megküldeni
szíveskedjen.
Szabóné dr. Jámbor Eszter
aljegyző

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti
vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága,
életkora, egészségi állapota, vallásivagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés
éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Fábián Alexandra
Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens
ügyfélfogadását:
06 30/ 377-4272, drfabianalexandra@gmail.com
Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési
és Önkéntes Ház
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107., Tel.: 06 88/401-110
2016. szeptember 5-én 8.00 – 12.00 óra között
2016. szeptember 12-én 8.00 - 12.00 óra között
2016. szeptember 19-én 8.00 - 12.00 óra között
Gyermekjóléti Szolgálat
VÁRPALOTA, Kastélydomb u. 6.
2016. szeptember 26-án 8.00-12.00 óra között
Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu
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72 óra alatt 12 ittas vezető
Ittas járművezetőket szűrtek ki a balatonfüredi rendőrök
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság
járőrei augusztus 5-e és augusztus 7-e között a közlekedési balesetek megelőzése
érdekében végzett ellenőrzés során tizenkettő olyan gépkocsivezetővel szemben
intézkedtek, akik a vezetés megkezdése
előtt alkoholt fogyasztottak. A helyszínen
végrehajtott alkoholszondás ellenőrzés
eredményeként az egyenruhások hét fővel
szemben büntetőeljárást kezdeményeztek
járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt, öt sofőrrel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki.
Magyarországon zéró tolerancia van
érvényben az ittas gépjárművezetőkkel
szemben. Veszprém megyében további
közlekedési akciók várhatóak a közeljövőben azon járművezetők kiszűrése érdekében, akik nem csak önmagukat, hanem
más közlekedők életét is veszélyeztetik,
mivel minden ötödik halálos baleset okozója ittas járművezető. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak!

A biztonságos készpénzfelvételre hívták
fel a figyelmet. A bankkártyák védelmére, valamint a pénzfelvétellel kapcsolatos
hasznos információkra hívta fel a figyelmet a Balatonfüredi Rendőrkapitányság.
A kapitányság körzeti megbízottja,
Jánka István címzetes rendőr zászlós rendészeti fakultációs diákokkal augusztus
8-án délután Balatonfüreden, a Tagoresétányon, valamint az Arácsi utcában lévő
ATM automata közelében szólította meg a
járókelőket. A beszélgetések során kihang-

súlyozták, a kártyához tartozó PIN kód
védelmének, valamint a napi limitált felvehető összeg beállításának jelentőségét.
Felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy
minden egyes tranzakció előtt érdemes ellenőrizni, nem szereltek-e idegen eszközt
az automatára. Elmondták, hogy lopás
vagy elvesztés esetén a bankkártyát a kibocsátó pénzintézetnél haladéktalanul le
kell tiltatni.
Az érdeklődök részére továbbá átadták,
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával készült „Bankkártyával is biztonságban!” című kiadványt, amely további
hasznos információkat tartalmaz a bankkártya, valamint az automaták biztonságos
használatára vonatkozóan.
Szekeres Kornél c.r.őrgy.
megelőzési kiemelt főelőadó
Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Felcsavarták a szőnyeget

A petróleumlámpa zöldes
fényében táncoló csókkirályt is felidézte az öt tagú
zenekar a majdnem reggelig
tartó rock and roll partin.
Ahogy a szervezőktől
megtudtuk, a győri, öttagú, The Beat Bulls zenekar
már évek óta nagy sikerrel
lép fel különböző fesztiválokon, falunapokon, céges
rendezvényeken, művelődési házakban és klubokban, így nem volt kérdés,
hogy az első alkalommal
megrendezett rock and roll
partira őket hívják el.
Mostani
műsorukban
hazai örökzöld dalokat
adtak elő eredeti hangszerelésben, többek között az
LGT, Omega, Hungária,
Illés együttes, Máté Péter,
Szécsi Pál, Koncz Zsuzsa,
Bikini, Fonográf együttes,
KFT és Quimby slágerei is

felcsendültek az este folyamán. Bár a magyar dalok
vitték a prímet a közönség
körében, számos külföldi
előadó slágerei, a professzionális hang és fénytechnika
is mindenkit a táncparkettre
csábított.

A zenekar tagjai, Nagy
Róbert, Nagy Viktor, Nagy
Krisztián, Koczor Ádám és
az énekesnő Veronika mindent megtettek, hogy közönségük jól érezze magát,
ennek megvolt a következménye is: hajnalban a rá-

adás számokat is duplázniuk kellett.
Lovason ez volt az első
rock and roll parti, de az
érdeklődők száma alapján
nem ez volt az utolsó.
Kekk Sára
Veszprém megyei Napló
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Lakossági tájékoztatás
gombamérgezések megelőzéséről
Az átlagosnál csapadékosabb nyár
kedvezett a vadon termő gombák szaporodásának, ezzel együtt jár, hogy
megnövekszik a gombamérgezések
száma is.
A gombászás kellemes időtöltés,
de néhány fontos alapszabályt be kell
tartani, hogy csak gombaszakértő által megvizsgált gombát fogyasszunk
és nem vizsgált gombát soha ne ajándékozzunk ismerősöknek. A gombák
ugyanis súlyos, akár halálos mérgezést is okozhatnak!
• A gyilkos galóca és a gyilkos galóca típusú mérgezés az ami a legsúlyosabb, esetleg halálos kimenetelű is
lehet, azonban gyakoriak az egyéb-

gombák által okozott mérgezések,
melyek lappangási ideje jóval rövidebb. Hányással, hasmenéssel vagy
idegrendszeri tünetekkel (zavartsággal, hallucinációkkal) járnak, ritkán
halálos kimenetelűek. – Ha a gomba
elfogyasztását követő két órán belül
jelentkeznek a tünetek, akkor nagy valószínűség szerint nem gyilkos galóca
típusú mérgezésről van szó.
• A gyilkos galóca mérgezés gyomorrontást idéző tünetei ugyanis fél
és 1 nap után jelentkeznek, majd a 3.
napig javulás figyelhető meg, azonban
a 3 és 6 nap között már olyan súlyos
máj- és veseelégtelenség alakulhat ki,
amikor csak a transzplantáció, azaz
szervátültetés mentheti meg a beteget.

• A kezelés minél hamarabb megkezdése érdekében - a tünetek észlelését követően minden esetben forduljon orvoshoz és vigyen mintát a gombából, vagy az elkészített ételből, illetve tisztítási hulladékból, mert így a
gyanúsított gombafajtája gyorsabban
azonosítható. Nagyon fontos, hogy
hányan ettek még a gombából készült
ételből. Értesítsen minden fogyasztót
a megbetegedésről és tájékoztassa
őket arról, hogy ők is forduljanak minél alőbb orvoshoz.
• Fontos továbbá a maradék étel
további fogyasztásának megakadályozása!

Új könyvek a könyvtárban
Cecilia Ahern: A vétkes
Agatha Christie: Balhüvelykem bizsereg
Anthony Doerr: A láthatatlan fény
Umberto Eco: Mutatványszám
Ken Follett: A harmadik iker
Anna Gavalda: Szeretem őt
Gideon Greif: Saul fia
Grecsó Krisztián: Jelmezbál
Jeney Zoltán: Rév Fülöp és Nyár Lőrinc
John le Carré: A panamai szabó
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
Márton András: Karakterből
Mészöly Ágnes: Darwin játszma
Randy Susan Meyers: A gyilkos lányai
Jo Nesbo: Fehér éjszaka
Nyulász Péter: Helka
Nyulász Péter: Kamor
Nyulász Péter: Ciprián
Pak Janmi: Élni akartam
Michael Peinkofer: A griff bűvöletében
Michael Peinkofer: A sárkányok szövetsége
Steven Pressfield: A háború hullámai
Aline Ahanesian: Orhan öröksége
Kelly Oram: Cinder és Ella
Lucinda Riley: Éjféli rózsa
Javier Sierra: Napóleon egyiptomi titka
Dan Smith: Nagyvad

Wilbur Smith: Arany oroszlán
Wilbur Smith: Ragadozó madarak
Spiró György: Tavaszi tárlat
Nicholas Sparks: Engem láss!
Szabó T. Anna: Vers lavina
Tavi Kata: Ballépések
Berg Judit-Agócs Írisz: Maszat épít
Dániel András: A könyv, amibe bement egy óriás
Mézes Judit: Vigasztaló mesék
Geronimo Stilton: Nem vagyok én szuper egér!
Fekete-Sipos Márti: Igazibb az igazinál
Nagy Réka: Ökoanyu a konyhában
Lőrincze Lajos: Emlékkönyv
A magyar helyesírás szabályai
TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
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
Szendi Péter

