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A tanév végén minden gyermek türelmetlenül várja a vakáció kezde-
tét, azonban a szünidő nem csak gondtalan kikapcsolódást kínál. A 
gyermekek ugyanis néha nem tudják, hogyan, és mivel tölthetik el 
hasznosan, kellemesen, de biztonságosan a hirtelen rájuk szakadt 
szabadság óráit, napjait. Sok-sok unatkozó, utcán andalgó, csellengő 
gyermek látható ilyenkor. Célszerű ilyenkor elmondani, hogy tartóz-
kodjanak az idegen felnőttek társaságától, ne álljanak szóba senkivel, 
akkor sem, ha esetleg csábító programot ajánlanak nekik. 
Biztonságuk érdekében érdemes megfogadni az alábbiakban tanácso-
kat, hogy az iskolakezdésnél senkinek se kelljen a kellemetlen nyári 
élményeiről beszámolnia. 
Fontos, hogy mindenki tartsa a szülőkkel megbeszélt időponthoz ma-
gát. A kalandvággyal kezdődő csavargásoknak bűncselekmény is lehet 
a vége. A gyermekek védelmét a legmegfelelőbben a szülői felügyelet 
szolgálhatja. Fontos, hogy a szülők, nagyszülők mindig tudjanak arról, 
hogy a fiatalok kivel és hová mennek. Amennyiben a szülők a gyerme-
keikkel nyílt, őszinte és szeretetteljes kapcsolatot építenek ki, a gyer-
mekek gondjaikkal nem a barátok társaságát fogják keresni, hanem 
bizalommal fordulnak azokhoz, akik a problémák megoldásában való-
ban tudnak segíteni, a szülőkhöz.
Fontos tudni azt is, hogy ne hívják fel a figyelmet magukra feltűnő 
viselkedéssel, értékes tárgyakkal, pl. mobiltelefon, több készpénz vagy 
ékszer. 
Készpénzt ne, vagy csak több helyen elosztva vigyenek magukkal. Ha 
van bankkártya, annak PIN kódját a kártyától elkülönítve tárolják. Ha 
valamilyen esti programban szeretnének részt venni, oda lehetőleg cso-
portosan, vagy idősebb személy kíséretében menjenek. Kerüljék a 
rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket. Legyenek mindig óvatosak 
az idegenekkel. Ne szálljanak be ismeretlen autóba, ne engedjenek ide-
gent a lakásba. 
Szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott, alkoholmentes italt célsze-
rű fogyasztani. Ne adjanak esélyt arra, hogy akaratukon kívül bármi 
olyan szert keverjenek hozzá, amivel a cselekvőképességet, szabad 
akaratot akadályoznák, befolyásolnák. 
 A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni” életfelfogás könnyen ve-
zethet el a kábítószerekig. Fontos tudni, hogy sok kábítószer akár egy-
szeri kipróbálása is súlyos következményekkel járhat. Előfordul, hogy 
ismeretlen összetételű tudatmódosító szerhez jutnak a fiatalok. A kö-
vetkezmény a toxikológiai kezelés, az életmentés. Sajnos vakáció alatt 
megnő a közúti balesetet szenvedők száma és a vízi tragédiáké. Itt hív-
juk fel a szülők figyelmét arra, hogy, gyermekeikkel tekintsék át a leg-
fontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat. A szülők 
vizsgálják át a gyermekeik kerékpárját és szereljék fel a kötelező tarto-
zékokkal, mint pl. a fékek, a világítóberendezések, prizmák, stb. Ezek 
legyenek mindig üzemképes állapotban. A Strandon, felhevült testtel, 
teli gyomorral nem menjenek bele a vízbe. Fontos, hogy fürdőzéskor, 
vízi biciklizéskor, csónakázáskor tartsák be a szabályokat. Akik nem 
tudnak úszni, vegyék fel a mentőmellényt!
A szünidőben jellemző a sok mozgás, kirándulás. Nem árt, ha tisz-
tában vagyunk azzal, hogy mi a teendőnk, ha ismeretlen tulajdonú tár-
gyat, műszaki cikket találunk. A talált tárgyakat, értékeket a leg-köze-
lebbi rendőrségen vagy önkormányzatnál kell leadni. Ameny-nyiben 8 
napon belül ez nem történik meg, a jogtalan elsajátítás bűncselekményt 
valósít meg. 
Fontos, hogy tudjuk, ha megtámadnak, meglopnak, bűncselek-mény 
sértetteivé válunk, akkor hová fordulhatunk azonnali segítségért. 
Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok: 
 

Tóth Csaba polgármester

Úgy gondolom, abban egyetért velem a tisztelt olvasó, hogy adni 
legalább annyira jó, mint kapni. Minket, vagyis Lesenceistvánd 
Képviselő-testületét ezen elvek vezérelték és vezérelik a döntéseik 
meghozatala közben. Természetesen a reális és ésszerű keretek kö-
zött, hiszen a „Segíts, magadon Isten is megsegít” elvet várjuk el 
minden polgártársunktól. Rátérve a cikk lényegére, a pályakezdők-
nek Önkormányzatunk segítő kezet nyújtva jelenleg három sze-
mély Lőrinczi Mónika, Jóna Bernadett, valamint Egervölgyi Ta-
más dolgozik a hivatalban. Nekik ez lesz életük első munkahelye. 
(Sajnos ma már nem úgy van, mint harminc évvel ezelőtt, hogy va-
laki az első munkahelyéről megy majdan nyugdíjba, megváltozott 
a világ rendje, ha azt egyáltalán rendnek lehet nevezni, ami az A-
merikai liberális eszme által vezényelve megy szerte a világban.) A 
Járási Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége biztosított fede-
zetet, azaz pályázati forrást, az ifjú munkatársaink munkabérére. 
Tehát mint oly sokszor már elmondtuk, pályázat pályázatok nélkül 
nem tudtunk volna erre a határozott időre munkahelyet teremteni 
számukra. A helyi adóbevétel az Önkormányzati Törvényből faka-
dó kötelező és vállalt működtetési közfeladatainkra is csak nagyon 
szűkösen elég, nem beszélve azon beruházások forrásigényére, 
melynek nagyobb részét szintén fejlesztési pályázatokból szerzi 
meg önkormányzatunk, és ebben már segítségünkre voltak a pá-
lyakezdőink. Szívből kívánom nekik, és minden Lesenceistvándi - 
tágabb értelemben minden magyar- pályakezdőnek, hogy találják 
meg a megfelelő munkahelyeket, annak érdekében, hogy bizton-
sággal tudjanak neki látni életük egyik legfontosabb feladatához a 
családalapításhoz.

Itt a vakációóóó!!!

Hogyan előzzük meg a gyermekbaleseteket? Néhány tanács a szülők-
nek! Az Európai Gyermekbiztonsági Szövetség koordinálásával ké-
szült gyermekbiztonsági helyzetelemzés. 31 európai országban vizs-
gáltak meg mintegy száz olyan, bizonyítottan hatékony eljárást, me-
lyek átvételével, bevezetésével és megvalósításával a véletlen gyer-
mekbalesetek száma, azok súlyossága csökkenthető. Néhány fontos 
tennivaló a szülők számára:
· Vízparton, fürdőhelyen, otthoni kerti medence vagy tó környékén 
az úszni nem tudó gyermeket percekre sem szabad egyedül hagyni.
· A világhálón terjengő tartalmak is veszélyt jelenthetnek a gyerme-
kekre, itt is hangsúlyoznám a szülői felelősséget, odafigyelést.
· Vegyszereket, permetezőszereket, gyógyszereket, lőszereket, tűz-
gyújtásra alkalmas eszközöket a gyermekek elől gondosan el kell 
zárni.
· Gépjárművekben a biztonsági gyermekülést, a rövid utakon is hasz-
nálni kell.
· Kerékpározáskor, lovagláskor védősisakot kell viselni.
· Nyílt tűz (bográcsozás, szalonnasütés, grillezés) környékén a gyer-
meknek folyamatos felnőtt felügyeletre van szüksége.
· A felnőttek a személyes példamutatásukkal hatnak legerősebben a 
gyermekek viselkedésére!
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Karnyújtásnyira a tanév végétõl
Május vége van igazi nagyüzem az iskolákban. Kirándulások, versenyek, 
országos mérés, gyermeknap, megannyi program színesíti a napi nevelő-
oktató munkát, ami szintén ilyenkor állítja legnagyobb kihívások elé a 
tanulóifjúságot. Most még lehet javítani, pótolni a hiányosságokat, kikere-
kíteni a szögletesebb érdemjegyeket. 
A tanév 180 tanítási napjából 169-en vagyunk túl a cikk megírásának nap-
ján, május 29-én. A finálé következik: a megmérettetések időszaka, ilyen-
kor kell értékelni, átértékelni, elemezni a terveket és megvalósulásukat.
Mit is terveztünk? Egy eredményes, sikeres, nyugodt tanévet, mert hát 
mindig erre vágyunk, de ezt a legtöbb esetben nem sikerül megvalósítani, 
legalábbis ami a nyugalmat illeti.
Bizony, ha lezárjuk a tanévet, azt fogom mondani, hogy eredményes sike-
res, de nagyon nehéz tanéven vagyunk túl. Rendkívüli erőfeszítéseket tet-
tünk sokan, csak remélni tudom, hogy erőfeszítéseink nem voltak hiába-
valóak. Már a tanévnyitó ünnepélyen tudtam, hogy nem lesz könnyű, hi-
szen annyi újdonság várt ránk, amit az oktatási rendszer reformja hozott 
magával, és természetesen minden újdonság többletfeladatokkal jár.
Az újdonságok közül volt, ami beváltotta a hozzá fűzött reményeket, volt 
ami részben, és lesz, amin  a jövőben változtatni fogunk.
Az alsós tanulók nagy része élt a lehetőséggel, és délután 16 óráig az intéz-
ményben maradt a különböző szakkörökön, vagy a másnapi felkészülést 
segítő foglalkozásokon. A felsőben az eddigi gyakorlat szerint inkább az 
otthoni felkészülést választották tanulóink, de a szakköröket, sportköröket 
ők is igénybe vették. 
Az iskolabuszok megszüntével menetrendszerű járatokkal közlekednek a 
bejáróink, a reggeli érkezés rendben lezajlik, de a délutáni hazajutás ké-
nyelmetlen a zsúfoltság miatt, ezen mindenképpen szeretnénk változtatni.
A hit-és erkölcstan beillesztése a tanórák rendjébe zökkenőmentesen zaj-
lott, a hitoktató kollégákkal jó a kapcsolatunk, kölcsönösen segítjük  egy-
más munkáját. A következő tanévre is elkezdték már a csoportok szer-
vezését, a létszám az e tanévihez hasonlóan alakul.
Április végén megtörtént a 2014/15. tanévre a beíratás, intézményünket 17 
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tanuló választotta, elégedettek is lehetnénk ezzel, hiszen a minimum lét-
számot a 14-et elértük, de többen is lehetnénk, ha a beiskolázási körzetben 
lakók valamennyien iskolánkat részesítenék előnyben. Évek óta visszatérő 
probléma ez, és nem tudunk előbbre jutni a megoldásában. Miért jobb nap 
mint nap Tapolcára utaztatni egy kisgyermeket, mint biztonságban tudni a 
település családias légkörű, színvonalas intézményében?
Mert, hogy színvonalas azt versenyeredményeink bizonyítják.
Szépek az eredmények, és remélem a tanév végéig még  további sorokkal 
bővül a táblázat, a Lesence Völgye Általános Iskola lelkiismeretes és fel-
készült pedagógusainak és szorgalmas diákjainak köszönhetően.

                                                              Hegyiné Kalamár Lívia
                                                                  intézményvezető

IV. OVI-OLIMPIA 
Egy évvel ezelőtt meghívást kaptunk Sümegről, a Kompanik Zsó-
fia Óvodából az ott megrendezett 
Ovi-olimpiára.  A játékos megmérettetésen, - a 12 meghívott csapat 
közül-óvodánk 6 fős csapata –büszkeségünkre- elhozhatta az I. 
helyezésért járó vándorserleget. Egyben  ez azt is jelentette, hogy a 
következő Ovi-olimpia házigazdája óvodánk lesz.

Így 2014. május 23.-án megrendezésre került falunkban a IV. Ovi-
olimpia, melyre 7 csapat fogadta el meghívásunkat. A játékos ver-
sengése között szerepelt szellemi, zenei és ügyességi feladat. Az 
ünnepélyes megnyitón üdvözölhettük Sümegprága, Sümegcsehi, 
Sümeg és Óvodánk csapatait. Az első versenyszámot a tapolcai 
Rendőrkapitányság munkatársai szervezték és jutalmazták., a 
gyermekek nagy örömére. Rövid séta után a többi versenyszám a 
focipályán folytatódott. A jó hangulatot fokozta a szirénázó 
rendőrautó megjelenése,melyet ki is próbálhattak a versenyzők. A 
versenyszámok végeztével lehetőség  nyílt a lovaglásra is. A finom 
ebéd elfogyasztása után került sor az eredményhirdetésre. Az idei 
győztes az Ovi-olimpia alapító óvodája, Sümegprága Keresztespók 
csapata lett. A vándorserleg elnyerésével jogot szereztek a jövő évi 
verseny megrendezésére. A jó hangulatban eltöltött nap után min-
dengyermek sok-sok élménnyel és ajándékkal térhetett haza.
Az ovi-olimpia megszervezése és lebonyolítása nem valósulhatott 
volna meg támogatóink segitsége nélkül.
Ezúton köszönjük segítségüket!

Nyírő-Bognár Mária
óvodavezető

Támogatóink: 
·S zülői Szervezet Óvoda
·N ekem tudnom s látnom kell
  alapítvány
·R endőrkapitányság Tapolca
·K ékkúti Ásványvíz Zrt
·K ultúr-Tár Ház dolgozói
·Ö nkormányzat dolgozói
·S zegi Károly őstermelő
·K irály Lajos zenepedagógus
·O rbán Kálmán Testnevelő tanár
·T óth-Krizbai Rita védőnő
·M orvai László pedagógus
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Essõ Út
Úgy tudom, hogy azért nevezik azt a részt Esső útnak, valamint a hul-
ladékgyűjtő sziget utáni útkereszteződést Esső kapunak, mert hajda-
nában egy úgynevezett Esső Sándor birtokolta a területet és az ő bir-
tokának a bejárata, kapuja volt azon a helyen. Nagyon-nagyon régi 
vágya válik valóra az ide nyáron a hegyi birtokkal rendelkezők egy 
részének. A képviselő-testület döntése értelmében valamint állami pá-
lyázat segítségével bitumen burkolatot kap a hegy egyik kritikus sza-
kasza, amely a Mária kápolna felé teszi lehetővé a gondtalanabb köz-
lekedést. Az úgynevezett Esső kapunál lévő rácsos áteresztől, a 
Monostori család felé a Gárdonyi birtok előtti burkolt útszakaszig ter-
jedő háromszáz méteres szakaszon. A teljes bekerülési költség 

6.686.550 Ft, amelynek 50%-ára 
pályázati forrás nyújt fedezetet. 
Az első üteme a tavasz folyamán 
már el is készült, a befejezés júli-
us-augusztus hónapra van üte-
mezve. A kivitelezési munkálato-
kat a Keszthelyi Horváth Ép. Kft 
végzi el. Reméljük, hogy az élhe-
tőbb környezet kialakítására for-
dított önkormányzati erőfeszíté-
seinket mindenki szeretettel és 
megbecsüléssel fogadja, boldog 
használója és gondos gazdája 
lesz.

Már több mint egy éve, hogy  írtunk  magunkról. Ez alatt az idő alatt is 
próbáltuk értelmes elfoglaltsággal megtartani minden hónapban a klub 
délutánjainkat. Taglétszámunk  ez évben 40 fő.
Valamennyi  tervezett klub délutánt megtartottuk, melyeken  az
- Idős emberek vagyonvédelméről, a trükkös lopások megelőzéséről 
több alkalommal
- Fogyasztó védelemről
- Gyógy növények, fűszerek alkalmazásáról
- Tóth Csaba polgármester úr tájékoztatóját a községet érintő ön-
kormányzati feladatokról, fejlesztési lehetőségekről hallgattunk meg  
előadást. Minden negyedévben megünnepeljük tagtársaink aktuális 
születésnapját, ahol nem hiányzik a nótaszó és a tánc. Helyben 

Tóth Csaba polgármester

Gondozott szõlõhegy.?!
A községünk külterülete, zártkertje vagy egyszerűen úgy is mondhat-
nám a szőlőhegy, amiről pár gondolatot szeretnék megosztani a tisztelt 
olvasóval. Ez a hely természeti és kulturális értékeink egyike, és az itt 
élő emberek megélhetésének fontos képződménye volt és jelenleg is az 
lehet, lehetne. Ez a terület egy olyan egybefüggő élőhely, ahol idő-
szakosan, főleg tavasztól télig benépesednek a pincék, présházak, sőt 
50-60 lakó állandóan a hegyen él. A felvázolt szempontokból nem 
mindegy, hogy milyen körülményeket teremtünk a saját magunk és 
tulajdonos társaink számára e fontos területen. Minden tulajdonosnak 
joga, hogy a szőlőhegyben közlekedni tudjon és egyben kötelessége is, 
hogy a hegyi utakat közlekedésre alkalmas állapotban tartsa, azaz 
felelősségteljes gon-dozója legyen a saját maga által használt útnak, 
útszakasznak. A hegyi útjaink használhatóságát nagymértékben 
befolyásolja az utak mentén növő fák, cserjék gondozottsága. Az 
egyébként is szűk átlagosan négy méter széles útjainkat a benövő 
gondozatlan vagy rosszul elültetett növényeink tovább szűkítik. Sajnos 
már vannak olyan helyek, ahol ezen okok miatt nem férnek el a 
járművek egymás mellett. Arra kérem a hegyi ingatlan tulajdonosokat, 
maga-mat is beleértve, hogy területeik gondozása mellett terjedjen ki a 
figyelmük az úttal határos szakasz úttest felőli részére is, hiszen annak 
a gondozása is olyan fontos, mint a többi területé, nem beszélve arról, 
hogy ez a kötelessége is egyben. A fentiekből következik, hogy joga-
inkkal akkor tudunk teljes körűen élni, ha a kötelességeinknek is eleget 
teszünk.

Tóth Csaba polgármester

A Lesenceistvándi Nyugdíjas Klub mûködése.

rendeztük meg helyi szereplőkkel, és a Jó Lacibetyár ajándék műsorá-
val az Egyesületünk Nőnapi rendezvényét, a társ klubok nagy 
megelégedésére. Részesei voltunk a művelődési ház Táncház  rendez-
vényének, és a Szent Iván éji Sport programnak.
Az elmúlt évben Diszel község művelődési házában rendezte meg 
Egyesületünk Vezetősége a tavaszról őszre áthúzódó Nagyszülők 
–Unokák napját együtt az Idősek Világnapjával, ahol minden 80 év 
feletti tagtársunk szerény ajándékot kapott. Egész napos program volt 
önköltséges finom ebéddel, műsorral. Részesei voltunk az egyesületi 
Idősek Karácsonyának, ahol szaloncukrot kaptunk aján-dékba. A helyi 
Idősek Karácsonyán az Önkormányzat látta ven-dégül a 65 év feletti 
lakosságot. Nem hallgathatom el, hogy a 135 meghívott főből a nyug-
díjas klub tagtársaimon kívül 11 fő fogadta el a meghívást. Azért  került 
megrendezésre októberben, mert télen nem szívesen mozdulnak ki az 
idősebb emberek. De ezek szerint mindegy, hogy mikor, pedig itt is 
szép műsorban gyönyörködhet-tünk, vendéglátás kíséretében.
Megrendeztük az Ó Év búcsúztatót élő zenével, nem nagy sikerrel, 
ezért ez évben ezt kihagyjuk. Ez évben Helyben is és egyesületi szinten 
is vezetőség választást kellett  tartanunk. Itt nincs személyi változás, de 
az Egyesület új elnöke Kismihók Hajnalka tapolcai lakos lett.
Ez évben is részt vettünk a Tapolcán megrendezett Nőnapi ünnepé-
lyen. Ezt a klubunkban is megünnepeltük. Film vetítéssel hallgattuk 
meg Dr. Papp Lajos szívsebész előadását az Idős Emberek E-
gészségügyi és lelki problémáiról.
Májusban köszöntöttük Tóth Csaba polgármester úr közreműködé-
sével Gutmájer Gergelyt és Gergelynét 65. Fülöp Lajost és Lajosnét, 
Kebelei Jánost és Jánosnét 55. házassági évfordulójuk alkal-mából vi-
rággal, és tortával.
Ez alkalommal mutatkozott be Ernhoffer László mint a helyben lét-
rehozott Polgárőrség Elnöke és mutatta be az új Körzeti megbízott 
rendőrt. Hagyomány teremtő céllal Ívó nap alkalmából köszöntöttük 
férfi tagtársainkat szerény ajándékkal. Minden évben szervezünk 
kirándulást, ebben az évben is tervezzük. Megköszönöm a Polgármes-
ter Úr minden vonatkozásban érvényes támogatását. Szeretettel várjuk 
továbbra is a fiatalabb korú nyugdíjas társakat, mert minden embernek, 
különösen a nyugdíjas korúaknak szüksége van kikapcsolódásra, és mi 
ezt tudjuk biztosítani.

Tisztelettel: Molnár Tiborné nyugdíjas klub vezető



Betörte a temető parkolójában 
álló személygépkocsi ablakát és 
onnan készpénzt, okmányokat, 
bankkártyákat és egy digitális 
fényképezőgépet is eltulajdoní-
tott az a közeli településen élő 
17 éves fiú, akit aztán két körze-
ti megbízottnak sikerült kézre 
keríteni. 
A Tapolcai Rendőrkapitányság 
ügyeletére 2014. április 8-án a 
késő délutáni órákban érkezett a 
bejelentés, hogy a kisapáti te-
mető parkolójában egy német 
felségjelzésű gépkocsit feltör-
tek. A helyszínre érkező egyen-

ruhások azonnal megkezdték az 
adatgyűjtést és a tanúk felkuta-
tását. Társadalmi kapcsolataikat 
felhasználva és a térfigyelő ka-
merarendszer felvételeit ele-
mezve olyan információk birto-
kába jutottak, melyek segítségé-
vel sikerült a tettest beazono-
sítani. 
 A bűncselekmény elkövetésé-
vel gyanúsítható 17 éves fiút 
felkutatták, a település egyik ut-
cájában igazoltatták, majd elő-
állították a Tapolcai Rendőrka-
pitányságra. Meghallgatása so-
rán beismerte, hogy egy kővel 
dobta be a gazdátlanul álló gép-
kocsi ablakát, s kivette az első 
ülésen talált női táskát. 
A tolvaj ellen kisebb értékre do-
log elleni erőszakkal elkövetett 
lopás bűntette miatt a Tapolcai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya eljárást indított.  

NagyJudit
megelőzési főelőadó
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Betörte a temetõ parkolójában álló autót

A szalagkorlátról visszacsapódva
oldalára borult autójával

Megcsúszott gépkocsijával a nedves útszakaszon az az 56 éves la-
josmizsei férfi, aki a szalagkorlátnak való ütközés után az árokban 
kötött ki. A sofőr 2014. április 14-én az éjszakai órákban közleke-
dett személygépkocsijával Keszthely irányából Badacsony felé, 
amikor egy balra ívelő kanyarban megcsúszott és a jármű irányít-
hatatlanná vált. Átsodródott a másik forgalmi sávba, ahonnan aztán 
a férfinak még sikerült visszakormányoznia autóját, azonban ott a 
szalagkorlátnak ütközött, majd onnan visszacsapódva a vízelvezető 
árokban oldalára borult.
A baleset során személyi sérülés nem történt, körülményeit a rend-
őrség még vizsgálja. 

Engedély vitt el egy autót, sõt
jogosítványa sem volt

Jármű önkényes elvételének bűntette miatt indult eljárás az ellen a 
47 éves tapolcai lakos ellen, aki volt élettársa autóját vitte el az ő 
tudta nélkül, s még vezetői engedéllyel sem rendelkezett.
A jármű tulajdonosa értesítette a rendőrséget 2014. április 12-én, a 
reggeli órákban, hogy gépkocsiját balatonedericsi családi háza ud-
varáról volt párja az engedélye nélkül vitte el, s feltehetőleg Tapolca 
felé tart.  Bognár Zsolt r. törzsőrmester körzeti megbízott és járőr-
társa azonnal indult a fehér színű személygépkocsi felkutatására. 
Tapolca külvárosi részén sikerült igazoltatniuk a volán mögött ülő 
B. Zoltánt, aki rögtön beismerte, hogy engedély nélkül hajtott el az 
autóval. 
Az intézkedés során megállapítást nyert az is, hogy a sofőrnek, aki 
ellen jármű önkényes elvételének bűntette miatt folytat nyomozást 
a Tapolcai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, 
nincs is érvényes vezetői engedélye, ugyanis azt már korábban be-
vonták

A Nemzeti Összetartozás Napja, június 4.
- a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén: Nemzeti Össze-
tartozás Napja- az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfor-
dulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyaror-
szágon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyű-
lés.[3] Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a 
több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közös-
sége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környé-ki 
békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének részeként, 
a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes antant szö-
vetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között 
létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, 
Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia[14]és a 
––SzerbHorvátSzlovén Királyság új határait. Az első világháborút 
lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai 
állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi 
és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 
millió lakost érintett:
· 300 ezer került Ausztriához,
· 3,5 millió Csehszlovákiához,
· 5,3 millió Romániához,
· 4,1 millió Jugoszláviához (beleértve Horvát-Szlavónország 2,6 millió 
lakosát).
Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő 
maradt.[15] Románia 102 724 négyzetkilométernyi területet kapott, 
ami nagyobb terület, mint a mai magyar állam területe, a Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság 20 913 km2-t kapott, Horvátországgal együtt 62 
ezret. Csehszlovákia 61 661 km2-t. Ausztria 3967 km2-rel gyarapo-
dott. Lengyelország 519 km2-t Olaszország pedig Fiumével 18 km2-t 
kapott. A trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt hatalmas volt a 
magyarság lemorzsolódása az anyaország határain túl, az elszakított 
nemzetrészek szétfejlődésének jelei is mutatkoztak ugyan, de a nem-
zeti együvé tartozás érzése megmaradt. 

Zámbó Mária
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