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Tavaly január elsején ala-
kult meg a Lovas-Paloznak 
körjegyzőség, Paloznak 
székhellyel. Az elmúlt egy 
év munkájáról és a jövőbeni 
elképzelésekről, tervekről a 
két polgármestert kérdez-
tem. Legelőször Kemenes 
Dénes Lovas polgármester-
ének a véleményére voltam 
kíváncsi, hogy Lovas számá-
ra hogyan vált be a közös hi-
vatali apparátus.

– Nekünk létszükséglet volt 
a körjegyzőség megalakulása. 
Tavaly is nagyon fontos volt 
számunkra mind anyagilag, 
mind erkölcsileg. Jó, hogy ez 
a két település együtt tud dol-
gozni, nagyon sok mindenben 
ki tudja egymást segíteni. Idén 
különösképp fontos anyagilag, 
mert a kis községeknek az álla-
mi támogatása jó néhány millió 
forinttal kevesebb. Gyakorla-
tilag Lovas a körjegyzőséggel 
megspórolt összeggel tudja ezt 
az államtól meg nem kapott tá-
mogatást kompenzálni.

– Említette, hogy anyagi 
szempontból Lovas a közös hi-
vatali apparátus felállításával 
jól járt. Lehet-e már azt tudni, 
hogy mindez számokban kife-
jezve mennyit jelent?

– Én úgy látom, hogy mint-
egy 4-5 millió forintot takarí-
tottunk meg az elmúlt évben 
azzal, hogy 2005. január 1-én 
megalakult a körjegyzőség.

– Azt is említette, hogy nem-
csak anyagi szempontból volt 
előnyös, hanem erkölcsileg is, 
hogy a két település szövetke-
zett. Konkrétan mit ért ezen?

– A két falu jellege nagyon 
sokban megegyezik egymás-
sal. Egyik községnek sincs 
iskolája, óvodája, viszont van 
mindegyiknek falugondnoki 
szolgálata. Együtt tudunk dol-
gozni, segíteni a szabadságo-
lásoknál, vagy olyan problé-
máknál amikor több gyereket 
kell mozgatni. De még nagyon 
sok területen, például a kultu-
rális életben is közös célokat 
tudunk megvalósítani. Úgy 
érzem, hogy a körjegyzőségen 
keresztül közvetlen napi kap-
csolatban állunk egymással, 
és mindez jobban összehozza a 
falu lakosságát, mint eddig. 

– A mai közös testületi ülé-
sen mi minden hangozhat el, 
mi minden fog történni?

– Rendkívüli dolgokra nem 
gondolok. Egy teljesen normá-
lisan előkészített költségve-
tést tárgyalunk, ami a tavaly 
kialakult gyakorlatot tükrözi. 
Különösképpen nagy vitákra 
nem számítok, mert ettől ke-
vesebből már nem lehet dol-
gozni. 

– Az elmúlt évhez képest 
emelkedett-e a kiadási oldal?

– Minderre nagyon nehéz 
válaszolni, hiszen nyilvánvaló, 
hogy emelkedett, de bizonyos 
átcsoportosításokat vezettünk 
be. A támogatási oldalnál is 
történtek változások. Jöttek be 
olyan feladatok amelyek egy 
évvel ezelőtt még nem voltak, 
és erre kaptunk némi támoga-
tást is. 

Lovas első embere után rög-
tön kíváncsi voltam Czeglédy 
Ákos Paloznak polgármester-
ének a véleményére is, hogy 
az ő szempontjukból milyen 
is volt valójában az elmúlt egy 
év.

– Az egy év tapasztalata 
után nyugodtan mondhatjuk 
azt, hogy a körjegyzőség be-
vált, hiszen gyorsabban és ha-
tékonyabban tudjuk intézni az 
ügyeket. Természetesen nem 
szabad arról sem megfeledkez-
ni, hogy költségmegtakarítást 
is elértünk, mely a két település 
szempontjából 8-9 millió forin-
tot tesz ki.

(folytatás a 2. oldalon)

Polgármesterek értékelték
az elmúlt egy évet

A körjegyzőség székhelye ugyan Paloznakon van, de az elmúlt évben mindez semmiféle fennaka-
dást nem okozott az ügyfélfogadás tekintetében.
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(folytatás az 1. oldalról)

– Említette, hogy gyorsab-
ban és hatékonyabban tudják 
intézni a hivatalos ügyeket. 
Mindez miben mutatkozik meg, 
hiszen ha jól tudom a hivatal 
létszáma valamelyest csökkent 
az elmúlt évekhez képest?

– Valóban csökkent a dolgo-
zók létszáma, viszont a felada-
tokat differenciáltabban tudjuk 
kiosztani és az előadók szako-
sodni tudnak egy-egy feladat-
ra. Mindez persze nem jelenti 
azt, hogy mindenhez érteniük 
kell, hiszen a dolgozók speci-
ális feladatokat látnak el, és 
így gyorsabban tudják intézni 
az ügyeket, valamint jobban 

nyomon tudják követni a jog-
szabály változásokat is. 

– A körjegyzőség megala-
kulása előtt voltak negatív 
hangok, hogy ismét visszajön 
a régi tanácsi rendszer. Ezek 
a negatív hangok vajon elcsi-
tultak-e? 

– Nem nagyon kaptunk 
ilyen visszajelzést! Tartottunk 
tőle, hogy lesznek felhangok, 
de szerencsére mindenki szá-
mára bizonyossá vált, hogy a 
közös hivatali apparátus csak 
az államigazgatási ügyekben 
működik együtt. Az önkor-
mányzatok külön költségve-
téssel rendelkeznek. 

– Paloznak számára erköl-
csileg vagy inkább anyagi 

szempontból érte meg jobban 
a körjegyzőség megalakulá-
sa?

– Nehéz kérdés! Én azt hi-
szem, hogy mindkét szem-
pontból megérte. Az előbb már 
említettem az anyagi oldalát. 
Erkölcsileg én úgy érzem, 
hogy nem hibáztunk, amikor 
megalakítottuk a körjegyző-
séget. Egyfajta előrelépés, hi-
szen minden afelé mutat, hogy 
nagyobb egységekben kell 
intézni az ügyeket. Az összes 
támogatási forma, az önkor-
mányzatok és a közigazgatási 
reformok is ebbe az irányba 
fognak mutatni.

– Okozott-e esetleg az fenn-
akadást, hogy Paloznak a 

székhelye a közös hivatalnak?
– Én nem láttam erre utaló 

jeleket, hiszen Lovason is van 
ügyfélszolgálat. Minden nap 
fordulhatnak a lovasi polgárok 
a különféle ügyeikkel helyben, 
valamint a jegyző asszony is 
tart fogadó napot Lovason. 
Úgy érzem, hogy a mindenna-
pos életben semmiféle problé-
mát mindez nem okozott. Vé-
gezetül, hogy demokratikusak 
maradjunk, ugyan Paloznak a 
székhely, de a nevünk Lovas-
Paloznak körjegyzőség. Talán 
ez is mutatja azt, hogy mind-
két település kiáll ezen intéz-
mény mellett. 

Szendi Péter

A körjegyzõség
a számok tükrében

Ebben az évben a körjegyzőség bevételi és kiadási 
oldala egyaránt 29.057.112 Ft, melynek 46 %-a Lovas 
községet érinti. Mindehhez nem kellett bonyolult szá-
mításokat végezni,  hiszen adva volt  az állandó lakosok 
száma. Az állami normatív támogatás havonta mint-
egy 332 ezer forintot tesz ki, derült ki a költségvetés 
elfogadásakor. Ebben az évben a személyi juttatásokra, 
valamint a járulékokra 19 millió 838 ezer forintot kü-
lönített el a két önkormányzat. Idén nyolc köztisztvi-
selő és egy közhasznú foglalkoztatott látja el a hivatali 
teendőket. 

Természetesen kíváncsiak vagyunk az olvasók véle-
ményére is, hogy Ők hogyan látják az elmúlt egy év 
munkáját? Miben erősödött, esetleg miben gyengült a 
hivatali apparátus? 

Kérem Önöket, hogy véleményüket juttassák el a 
hivatalba, hogy azt a márciusi számunkban közölni 
tudjuk.

Sz.P.

Polgármesterek értékelték
az elmúlt egy évet

A Teleházban immár több 
alkalommal is megrende-
zésre kerültek a különbö-
ző ünnepnapokhoz kap-
csolódó, hagyományőrző 
kézműves foglalkozások a 
Faluház földszintjén beren-
dezett Teleházban. 

Ezen foglalkozások kere-
tében a gyerekeknek olyan 
szabadidős tevékenységet 
nyújtunk, ahol szélesíthe-
tik érdeklődési körüket, 
fejleszthetik kézügyességü-
ket, próbára tehetik kreati-
vitásukat, megismerhetik a 
saját maguk alkotta tárgyak 
elkészítésének örömét, és 
végül de nem utolsó sorban 
együtt idézzük fel az ün-
nepnapokhoz kapcsolódó 
hagyományokat.

A kézműves foglalko-
zásokba bárki bekapcso-
lódhat, sőt, ha kedvet érez 
hozzá, a megtartásában is 

szerepet vállalhat. Szívesen 
fogadom, ha valaki saját 
ötletekkel színesítheti fog-
lalkozásainkat, illetve ho-
zott anyagokkal segíti azok 
megrendezését. 

A foglalkozásokat 2006. 
március közepétől már 
nem csak az ünnepnapok-
hoz kötötten tartjuk meg, 
hanem minden második 
hét szombatján szabadidős 
elfoglaltságot, kikapcsoló-
dást nyújthat gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt. 

A márciusban és április-
ban megrendezésre kerülő 
kézműves foglalkozások 
időpontjai:

Március 18., Április 1., 
Április 15.: 10 óra, Teleház 

Bognár Mónika
teleházvezető

művelődésszervező

Kézmûves foglalkozások 
a Teleházban
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A törvényi előírásoknak megfelelően két fordulóban tár-
gyalta meg a falu vezetősége a 2006. évi költségvetés előirány-
zatot. A képviselő-testület mintegy 50 millió forintos költség-
vetést hagyott jóvá.

Lovas község önkormányzata idén 5.715.000 Ft-ot költ beru-
házásokra, ebből a fejlesztési célú hiteltörlesztés 2 millió forint. 
Valamivel több mint 33 millió forintot tesz ki a működési fenn-
tartási kiadási előirányzat, mely a következőkből tevődik össze:

• személyi juttatások: 6.709.800,- Ft
• munkaadókat terhelő járulékok: 2.241.204,- Ft
• dologi és egyéb folyó kiadások: 10.425.436,- Ft
• ebből: Kamatkiadások 790.000,- Ft
• szociális kiadások: 1.664.650,- Ft
• pénzeszköz átadás: 12.054.592,- Ft
• ebből: Körjegyzőség működtetésére: 10.365.592,- Ft

A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét hét főben 
határozta meg, melyből a közalkalmazottak száma egy, az Mt. 
hatálya alá tartozók száma kettő, a közhasznú foglalkozatottak 
száma három, míg a közcélú foglalkoztatottaké  1 fő.

Február 15-én nyújtotta be a pályázatot a testület a Közép-Du-
nántúli Regionális Területfejlesztési Tanácshoz három szilárd 
burkolatú utca tervének (Petőfi, Arany, Vörösmarty) a felújítá-

sára. A legkedvezőbb árajánlatot a Futura Bt adta, bruttó 288 
ezer forintot. 

A falu vezetősége a februári testületi ülésen foglalkozott az 
akadálymentesítés problémájával, egy turisztikai pályázattal, 
valamint az 56-os emlékpark megvalósításával. 2006 márciusá-
ban Simon Lajosné a körjegyzőség pénzügyi főelőadója nyugdíj-
ba vonul, helyét Soós Zoltánné jelenlegi adügyi előadó tölti be, 
aki rendelkezik a megfelelő képesítési előírásokkal. A megüre-
sedett munkakört Kapfinger Júlia csopaki  lakos látja majd el, 
akinek középfokú adóügyi előadó végzettsége van. Mire Önök 
ezt az újságot olvassák, addigra már bizonyára értesültek arról, 
hogy ismét hetente kétszer, - kedden és csütörtökön 12.30-14.00 
óráig – lesz a háziorvosi rendelési idő a településen. 

A képviselő-testület a szociális támogatásokat az alábbiak sze-
rint határozta meg: 

– egyéb gyermekvédelmi támogatás 15.000 Ft
– pénzbeni átmeneti segélyek 35.000 Ft
– születési segélyek 40.000 Ft
– természetben nyújtott átmeneti segélyek 30.000 Ft

Következő számunkban részletesebben beszámolunk majd az 
idei költségvetésről, a helyi adórendeletek módosításáról, vala-
mint a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató és a DRV terve-
zett díjairól. 

Szendi Péter

Elfogadta
a képviselõ-testület a költségvetést

Farsangi bált rendezett
a Lovasi

Malomvölgy Nyugdíjas Klub

Jól sikerült farsangi bált rendeztünk február 25-én 
szombaton. Meghívásunkat elfogadva, megtisztelt 
bennünket a Csopaki Nyugdíjas Klub elnöke is kis 
csapatával. Klubtársaink is szép számmal megjelentek. 
Nádasi Elemér zenéjére éjjel 2 óráig roptuk a táncot 
jó hangulatban. Az asztalon a sütemények, pogácsa, 
szendvics az ügyes kezű asszonyokat dicsérte. Mellette 
a borocskáról a férfiak gondoskodtak. A sok tombolát 
úgy adtuk össze, és kaptuk támogatóinktól. Köszönet 
érte Kemenes Dénesnek, Ferenczy Gábornénak, Bácsi 
Gyulának, id. Simon Lászlónak, Tóth Lászlónak, Torma 
Istvánnak, Sárdi Zsoltnak, klubtársainknak, és mind-
enkinek, aki támogatta a nyugdíjas klub rendezvényét.

Sárdi Benőné
Lovasi Malomvölgy Nyugdíjas Klub tagja

Lovas Község Önkormányzata
2006. március 15-én emlékezik meg

az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc 
eseményeiről a Templom téren,

9.00 órakor.

Koszorúzás a régi temetőben.
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Tisztelt lovasi polgárok!
 
A Balaton Riviera Turisztikai 

Egyesület nevében az egyesü-
let munkatársaként szeretném 
Önöket megszólítani. Öt köz-
ség – Alsóörs, Felsőörs, Lovas, 
Paloznak és Csopak - önkor-
mányzatai és vállalkozói azzal 
céllal hozták létre egyesüle-
tüket, hogy térségi marketing 
tevékenységet folytasson. Mit 
is jelent ez? Egyrészt, hogy az 
itt dolgozó turizmusban érde-
kelt vállalkozók és magánsze-
mélyek elérhetővé és láthatóvá 
váljanak a turizmus fogyasztói 
és a turizmust alakító szerve-
zetek, cégek számára. Egyfajta 
érdekvédelmi, és képvisele-
ti szervezetként működne, 
amely egységgé kovácsolná az 
öt falu turisztikai kínálatát. 
Egyesületi központunk Lova-
son a Faluház emeletén van, 
emellett szezonális jelleggel 
Tourinform Irodát működte-
tünk Alsóörsön.

Választmányunk 9 tagú, 
amelyből öten a községek pol-
gármesterei, 4-en, pedig vál-
lalkozók Elnök Mayer Gyula, 
az alsóörsi Szandra Panzió 
tulajdonos-vezetője, alelnök 
Rajnai Árpád, a paloznaki 
„Reiseinfo” szolgáltató iroda 
vezetője, titkár Hajdu Ágnes, 
a felsőörsi „Vendégváró” Iro-
da vezetője, és végül választ-
mányi tag Kecsedi Gábor, a 
lovasi, Lovas Csárda Tulajdo-
nos-vezetője. Választmányi 
ülésünk  nagyjából havi rend-
szerességgel van.

Miért alakult meg
az egyesület?

A Veszprémi Egyetem Tu-
rizmus Tanszéke elkészítette 
a mikrórégió Integrált Turiz-
musfejlesztési Programját. Eb-
ben világosan megjelölte egy 
ilyen, ún. dél-tiroli mintára 
szerveződő egyesület megala-
kulásának szükségességét. A 

dél-tiroli turisztikai egyesü-
let, mint speciális egyesületi 
forma lényege a térségi mar-
keting-feladatok ellátása. Az 
egyesületet nem csupán a tér-
ségben lakó civilek, hanem az 
önkormányzatok is alkotják, 
vagyis ők is tagok. 

Mikor alakult meg
az egyesület?

2005. október 12-én volt 
az alakuló közgyűlés, Lova-
son. A tagtoborzás augusztus 
1-én kezdődött, amikor el-
kezdtem dolgozni Alsóörsön. 
Nehéz, fárasztó feladat volt, 
ügynökmunka a javából. A 
tagtoborzásnak nincs még 
vége, továbbra is bárki csatla-
kozhat, aki hisz abban, hogy 
a Balatonnak, illetve ennek az 
öt falunak lenne még esélye a 
turizmus piacán. Jó lenne, ha 
egymagam eljuthatnék min-
denkihez, azonban ennek fi-
zikai korlátai vannak. Ezúton 
szólok mindenkihez, akiben 
sikerült az érdeklődést felkel-
teni, és az aki az öt község va-
lamelyikében lakik, vagy ott 
van üzleti érdekeltsége, legyen 
tag, mert minél többen va-
gyunk, annál komolyabb erőt 
képviselünk.

Szeretettel várom a fizető-
vendéglátókat, a vendéglátó-
egységek tulajdonosait, a ho-
tel-üzemeltetőket, turisztikai 
szolgáltatókat, hogy csatla-
kozzanak.

Elérhetőségem:
06/70/371-85-01,
giria@citromail.hu, előzetes 

egyeztetés után személyesen is 
találkozhatunk. 

Milyen feladatok várnak
az egyesületre?

Mindenekelőtt kiadvány-
szerkesztés. Az egyesü-
let ki szeretne adni egy ún. 
imázskiadványt. Ebben nem 

reklám szerepel, hanem szép 
fotókkal és kevés szöveg-
gel megalkotott prospektus, 
amely ennek az öt községnek a 
táji szépségeit mutatná be - 16 
oldalon. Ennek megjelenése 
február végére várható. Fontos 
megemlítenem, hogy ehhez a 
kiadványhoz komoly támo-
gatást kaptunk a Balaton Fej-
lesztési Tanácstól. Remélem, 
a továbbiakban is eldicseked-
hetem hasonló nyertes pályá-
zatokkal, mert egy ilyen fiatal 
egyesületnek létfeltétele, hogy 
pályázhasson és nyerjen.

Az imázskiadvány mellett 
létre szeretnénk hozni egy 
ún. idegenforgalmi termék-
katalógust, amely névvel, 
elérhetőséggel és fotóval be-
mutatja a tagokat. Itt tehát 
a mikrótérségben található 
hotelokat, éttermeket, panzi-
ókat, utazási irodákat, fizető-
vendéglátókat, egyéb turiszti-
kai szolgáltatókat szeretnénk 
megjelentetni. Ez már reklám-
kiadvány lesz, amelyet önerő-
ből kell létrehozni. Ugyaneb-
ben a kiadványban szerepelne 
a községek összesített kultu-
rális kínálata is, amelyre nagy 
igény van. Ideális lenne, ha en-
nek megjelenése összhangban 
lenne az imázskiadvánnyal. 
Ennek feltétele, hogy a jelenle-
gi és a most csatlakozni kívá-
nó tagok minél hamarabb jut-
tassák el anyagukat hozzám, 
mert idő szűkében vagyunk, 
és legvégső határidő, amikor a 
kész anyagnak ki kell kerülnie 
a nyomdából március 14. Az 
egyesület társkiállítóként vesz 
részt a budapesti Utazás 2006 
kiállításon, ott pedig nem 
csupán az imázskiadvánnyal, 
hanem az idegenforgalmi ter-
mékkatalógussal is meg kell 
jelennünk. 

Jó úton járunk, hogy létre-
jöjjön egy mikrórégiós tér-
kép. Ez B2-es formátumban 
tartalmazná az 5 község ös-
szesített térképét. Azalatt az 
1 hónap alatt, míg Alsóörsön, 

a Tourinform-irodában dol-
goztam, a vendégek 80%-a 
térképet keresett. Úgy gondol-
tam, ha sikerülne kiadni egy 
térképet az öt faluról, kedvező 
fogadtatásra találna a turisták 
körében. 

További feladat még, hogy 
saját honlappal rendelkez-
zünk. Ennek kialakítására is 
van nyertes pályázatunk, a 
honlap végleges kialakítása, 
kb. március közepére várha-
tó. Website-unk címe: www.
balatonriviera.hu lesz. 

Fontos lenne még vásárok-
ra is eljutni. Sajnos, 2006-ban 
csak két kiállításon lehetünk 
ott: a Budapesti, Utazás 2006-
on, és a Veszprém Megyei Uta-
zás Kiállításon. Ennek oka, 
hogy egyesületünk a kiállítá-
sokra való jelentkezés idején 
még hivatalosan nem is léte-
zett, így a Kelet-Magyarorszá-
gi kiállításokra csak 2007-ben 
jutunk el személyesen. Rek-
lámanyagunkat a Balatoni Re-
gionális Projekt Iroda minden 
belföldi vásárra ingyenesen 
elviszi - már az idén.

Kiemelt feladatnak tar-
tom egy egész évben működő 
Tourinform-iroda kialakítását. 
Mivel alapszabályban lefek-
tetett célunk, hogy a három 
hetesre(!) zsugorodott szezont 
meghosszabbítsuk, így alapvető 
fontosságú lenne egy olyan for-
galmas helyen létesülő irodá-
nak a felállítása, amely mind az 
utazó közönség, mind az egye-
sületi tagok felé, egész éven át 
szórja az információkat. Ennek 
kialakítását kevésbé látom az 
idén megvalósíthatónak. Sze-
rintem ez inkább 2007-re áttol-
ható feladat lesz. Természetesen 
május elejétől szeptember végé-
ig az alsóörsi irodában – amely 
a strandon található - várjuk 
kedves vendégeinket. Október-
től áprilisig pedig a lovasi falu-
ház emeletén működik egyesü-
leti központunk.

Gubiczáné Istványi Mária

Turisztikai beszámoló
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Február 9-én a Faluház 
Kultúrtermében láttuk 
vendégül Kemenes Dénes 
polgármester úrral a Lovasi 
Óév-búcsúztató hét rendez-
vényeinek minden támoga-
tóját, szervezőjét, hogy sze-
mélyesen is megköszönjük 
a segítségüket, munkájukat, 
melynek során évről-évre 
színvonalasabb programkí-
nálattal szórakoztathatjuk a 
lovasi polgárokat, és az ide-
látogató vendégeket is.

Az a tenni akarás, össze-
fogás, fáradtságos munka, 
amivel évek óta, még az ün-
nepek alatt is azon munkál-
kodnak a lovasi polgárok, 
vállalkozók, civil szerveze-
tek, hogy hangulatos prog-
ramokkal Lovas Községre 
látogatókat vonzzanak, és a 
falu jó hírnevét öregbítsék, 
meghozta eredményét. 

Egyre több médiában: 

televízióban, rádióban, új-
ságokban jelennek meg 
híradások arról, hogy Lo-
vas példát mutat a falusi tu-
rizmus megszervezésében, 
lebonyolításában a többi 
településnek. Rendezvé-
nyünkön megtisztelt ben-
nünket Veiland László, a 
Veszprém Megyei Turiszti-
kai Hivatal vezetője is, aki 
hasonlóképpen vélekedett, 
és megerősített minket ab-
ban, hogy nagyon jó úton 
járunk ahhoz, hogy Lovas 
Község egyre nagyobb tu-
risztikai jelentőségű telepü-
lés legyen. Természetesen 
nagyon örülünk ennek, de 
tudnunk kell azt is, hogy 
nem szabad megelégednünk 
azzal a turisztikai kínálattal 
amit eddig nyújtottunk, hi-
szen az ide látogatók mindig 
valami újat várnak el. 

Ezért is voltunk kíván-

csiak minden szervező és a 
rendezvényeket támogatók 
véleményére, tapasztalatá-
ra, javaslataira, ötleteire, 
mert ebből kiindulva tud-
juk a 2006. évi óév-búcsúz-
tató rendezvényt úgy meg-
szervezni, hogy még több 
látogató töltse Lovason az 
ünnepeket, és látogasson el 
a rendezvényekre.

A rendezvények házigaz-
dái szinte kivétel nélkül ar-
ról számoltak be, hogy sok 
látogatót fogadtak, nagy volt 
az érdeklődés a különbö-
ző programok iránt. Vajda 
Kálmán beszámolója sze-
rint a Gondűző Csárdánál 
megrendezett falusi disznó-
vágáson, valamint az egész 
napos programon, ami ma-
gában foglalta a borospin-
cék látogatását és a Nádasi 
Elemér muzsikája mellett 
elfogyasztott disznótoros 
vacsorát is, különösen sok, 
száz főnél is több vendéget 
fogadtak. 

A rendezvények lebonyo-
lításában a lovasi borospin-
cék mellett alsóörsi és ez 
alkalommal már paloznaki 
borospince is örömmel vett 
részt. Fontosnak tartottuk, 
hogy a következő téli ren-
dezvényünkön még inkább 
bevonjuk a szomszéd tele-
püléseket is programjaink-
ba.

Építő jellegű ötleteivel, 
javaslataival természetesen 
továbbra is bárki felkereshet 
engem a Teleházban.

Bognár Mónika

A Lovasi Óév-búcsúztató
hét értékelése
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A közelmúltban a lovasi 
faluház nagytermében 
mintegy harminc ember 
értékelte a tavaly év végén 
megtartott egyhetes ren-
dezvénysorozatot. A meg-
beszélésre Veiland Lászlót 
a Veszprém Megyei Tur-
isztikai Hivatal vezetőjét 
is meghívták, aki elismerő 
szavakkal nyugtázta az ily-
en jellegű programokat. Az 
idegenforgalmi szakem-
berrel legelőször az elmúlt 
nyárról beszélgettünk.

– A turizmus országos szá-
madatai nagyon jók voltak, 
de ebben kitüntetetten Bu-
dapest „ugrott meg” nagyon 
jelentősen, főképp a „fapa-
dos” légitársaságok révén. 
Ugyanakkor az éves adatok 
azt mutatják, hogy a Bala-
ton is előrelépett, valamint 
Veszprém megye is jobb 
mutatókat produkált, mint 
a korábbi években, annak 
ellenére, hogy talán az utób-
bi évek egyik legrövidebb 
szezonját tudtuk magunk 
mögött. Jelen pillanat-
ban úgy néz ki, hogy a 
kereskedelmi szállás- és 
vendéglátóhelyeken mint-
egy 460 ezer vendég fordult 
meg tavaly, mely több mint 
1 millió 600 ezer vendégéjs-
zakát jelentett. A belföldi 
turizmus tovább erősödött, 
és valamelyest megállt a fő 
külföldi területek (Néme-
tország) csökkenése, sőt 
halvány emelkedés is mu-
tatkozik.  Továbbra is jók 
az adataink a dánok és a 
hollandok körében, de ők 
sohasem voltak képesek pó-
tolni a német vendégeket. A 
folyamatos belföldi szám-
javulás egyre inkább meg-

mutatkozik a vendégéjsza-
kák számában is. A szakma 
néhány éve állítja, hogy a 
legfontosabb számunkra a 
belföldi piac, ezek a pozitív 
jelzések jó irányt mutathat-
nak. A magyar közönség újra 
visszafordulhat a csodála-
tos balatoni lehetőségek 
felé. Ezek a számok azt is 
megmutatják, hogy mar-

keting tekintetében merre 
kell tovább mennünk. A 
promóciós eszközök mellett 
nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a rendezvényeket 
sem. Szükség van rájuk, 
egyre inkább látni, hogy a jó 
programok segítik a turiz-
mus forgalmát. A lovasi egy-
hetes év végi rendezvényso-
rozat kuriózumnak számít 
a megyében, sőt a nagyobb 
térségben is, ezért ennek a 
propagálása rendkívül fon-
tos, melyet a magunk esz-
közeivel segíteni próbálunk. 
Mindent egybevetve látszik, 
hogy a szolgáltatók is egyre 
tudatosabban a minőség, a 
magas színvonal irányába 
haladnak, hiszen ez a jövő 
útja, és öröm látni, hogy 
„rákényszerül” mindenki 

erre a folyamatra, és az 
összefogás még inkább fon-
tossá válik napjaikban.

– Említette, hogy a belföldi 
turizmus javuló tendenciát 
mutat, mely nyilvánvaló, 
hogy nagyban köszönhető az 
üdülési csekknek. A tavaly 
bevezetésre került Balaton 
kártyától mit remélnek?

– A Balaton kártyára nagy-
on várt a szakma, a régió. Az 
első év tapasztalatai alapján 
azt mondhatjuk, hogy túl 
sok kártya még nem fo-
gyott, de ez várható volt. 
Mindenesetre jó dolognak 
tartom, mely hosszútávon 
fog megmutatkozni a turiz-
musban. Évek óta igaz, hogy 
az üdülési csekknek óriási 
szerepe van a belföldi turiz-
mus erősödésében, továbbá 
nagy segítséget jelent a 
Balaton számára a külön-
féle utazáskiállításokon való 
megjelenés. 
– Néhány hónappal ezelőtt 
alakult meg a Riviéra Tur-
isztikai Egyesület öt község 
részvételével. Hogyan fogad-
ta mindezt, és véleménye 
szerint a szervezet érhet-e el 

komoly sikereket, hiszen ha 
jól tudom már pályázatokat 
is megnyertek!
– Nekem abban a szerenc-
sében volt részem, amikor 
az egyesület megalakult 
Lovason, már akkor lát-
szódott a közös akarat, 
a közös szándék. Ilyen 
előzményekkel, ilyen akarat-
tal mindez sikerre van ítélve! 
Természetesen néhány 
hónap alatt nem lehet gyors 
eredményeket produkálni, 
hiszen pont a turizmus az 
az ágazat, ahol türelmesen 
várni kell. A térség tudja, 
hogy mit akar! Számunkra 
nagyon fontos volt, hogy 
az Alsóörsön működő 
időszakos tourinform iro-
da ebbe integrálva kerül-
hessen be, és kiteljesedve 
végezhesse el nemcsak 
az információs, hanem a 
marketing tevékenységet 
is. Bizonyos pályázatok 
kiírása most történt meg, 
de már tudok róla, hogy a 
mikrótérség megjelenik ott 
is pályamunkáival. Csak bá-
torítani tudom őket, hiszen 
ez a jövő útja, jól döntött a 
térség, amikor ezt a döntést 
hozta. 

– Az elmúlt évben a Veszprém 
Megyei Önkormányzat elad-
ta részesedését a Balaton-
touristból. Többen kételkedve 
fogadták, hogy a befektetők 
nem idegenforgalmi célokra 
fogják majd felhasználni 
a campingeket. Lát esélyt 
arra, hogy az új tulajdonos 
valóban teljesíteni fogja min-
dazt, amit a szerződésben 
vállalt?

– A döntést a politikai 
testület hozta, melyet nem 

Erõsödött a turizmus

Veiland László (középen) a Veszprém Megyei Turisztikai Hi-
vatal vezetője az összefogás erejét emelte ki a turizmusban.
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tisztem minősíteni. Az 
értékesítés során figyelembe 
vették azt is, hogy a vevő 
korábban soha nem tapasz-
talt nagymértékű fejlesztést 
irányzott elő, amelyek ter-
mészetesen sok összetevővel 
járnak. Egyrészt, - főleg a 
camping ágban - a Bala-
toni törvénnyel összefüggő 
szabályok módosítását is 
nyilvánvaló igénylik, ahhoz 
hogy ezt a nagyszabású, és 
a térségnek igen fontos fe-
jlesztéseket megcsinálják. 
A turizmusról szólnak ezek 

a fejlesztések, a turizmusra 
irányulnak, ezért az ide-
genforgalom valamennyi 
szereplőjének örülnie kell 
az ilyen jellegű fejlesztési 
irányzatoknak. De hogy 
ezek konkrétan mit fognak 
jelenteni, mindazt a jövő 
hivatott eldönteni! Ugyan  
a cégcsoport a déli parton 
és a Zalai partszakaszon is 
tulajdont szerzett, de úgy 
vélem, hogy a „zászlóshajó” 
továbbra is a Balatontour-
ist marad, mint egy koráb-
ban nagyon jól működő 

cég. Az északi part továb-
bra is fontos szerepet tölthet 
be a közeljövőben, és itt 
elsősorban a közeli objek-
tumokra gondolok, mint 
például az alsóörsi Európa 
Camping, mely kitüntetett 
helye lehet nagyszabású, 
látványos fejlesztéseknek. 
Ha így gondolkodunk, ak-
kor reménykedhetünk ab-
ban, hogy mindez a turiz-
mus hasznára válik majd. 

– Akkor ezek szerint nem 
kell attól tartanunk, hogy 

nem idegenforgalmi célokra 
használják fel a területeket?

– Én azt remélem, hogy 
természetszerűleg a turiz-
must fogja szolgálni, hiszen 
nem is szolgálhat nagyon 
mást. Az más kérdés, hogy 
kap a fejlesztés egy olyan 
részterületet is, ami a turiz-
mushoz ugyan kapcsolódik, 
de többet is ad. Vallom, hogy 
optimistán kell néznünk a 
jövőbe!

Szendi Péter

Új turisztikai kiadványok      
Sajtótájékoztatót tartott a Veszprém Megyei Turisztikai 

Hivatal, melyen Veiland László a hivatal vezetője bemutatta 
a Hivatal legújabb kiadványait a Veszprém megyei turisztikai 
ajánlót illetve Aktív turizmus Veszprém megyében 2006 című 
kiadványokat.

* * *

Döntés a Bursa Hungaricaban      
Ülést tartott az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság. Na-

pirendjén szerepelt – többek között – a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi 
megyei támogatottjairól szóló döntés meghozatala.

A pályázati rendszerben 2006-ban résztvevő 140 településről 
1.241 hallgató pályázatát továbbították a Megyei Önko-
rmányzathoz. Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése 
alapján a tíz hónapos támogatásban azok a hallgatók rész-
esülhetnek, akiknek családjában az egy főre eső jövedelem 
az öregségi nyugdíjminimum (25.800 Ft/fő) alá esik. Ennek 
megfelelően a Megyei Önkormányzat 344 hallgatót részesít 
havi 2.500-6.000 Ft/hó támogatásban. A Bizottság határozatát 
a támogatottak listájáról a megyei önkormányzat honlapján 
nyilvánosságra hozták.

* * *

A falusi turizmusról      
Budapesten a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 

és a Magyar Turizmus Rt. szervezésében a falusi turizmussal 
kapcsolatos továbbképzésen a Turisztikai Hivatal munkatár-
sa, Balajthy Zsuzsa információs referens vett részt. A tanác-
skozáson szó volt az európai trendekről, a borutakról illetve 
ismertették a vidéki és agroturizmus szolgáltatásokról szóló 
várható jogszabályi változásokat.

MEGYEI HÍREK

Betlehemezés Lovason

Színes melléklettel megjelent
Györffyné dr. Molnár Júlia:

Négy évszak növényvédelme
címû könyve.

Hasznos növényvédelmi tanácsokat ad a kertészkedõknek.
A kiskertek növényvédelmi teendõire

évszakonként hívja fel a figyelmet.

Keresse a gazdaboltokban!

Utánvéttel megrendelhetõ a kiadótól is:
Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat utca 31.

Telefonon: +36 88 428 088 E-mailben: viza.studio@chello.hu

Ára: 2000.- Ft + postaköltség



� Lovasi Hírek

Lovasi Hírek
A LOVASI

ÖNKORMÁNYZAT
HÍRLEVELE

Felelős kiadó: Lovas Község 
Önkormányzata

Felelős szerkesztő:
Szendi Péter

Tel.: 06 30 411 2039
E-mail: szendip@t-online.hu

Nyomtatás:
Viza Kft. 8200 Veszprém, 

Hajlat u. 31.
Tel./fax: 88 429 936

e-mail: viza.studio@chello.hu

Hirdetési
díjak
1/8 oldal

600,- Ft
1/4 oldal

1.100,- Ft
1/2 oldal

2.000,- Ft
egész oldal

4.000,- Ft

Könyvek, folyóiratok, újságok, szórólapok, irodai nyomtatványok, 
névjegyek, egyedi borcímkék, plakátok és egyéb nyomdai termékek 

szerkesztése és nyomtatása kis szériában is.

Viza Nyomda
8200 Veszprém, Hajlat u. 31.

Telefon/Fax: 88/429-936, e-mail: viza.studio@chello.hu

A teleház nyitvatartási ideje

Hétfő: zárva
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 14.00-18.00
Csütörtök: 14.00-18.00
Péntek: 13.00-17.00
Szombat: 8.00-12.00
Vasárnap: zárva

Szolgáltatások: Internet, irodai szolgáltatások, 
számítógépes játékok

Levél az Olvasóhoz
Tisztelt lovasi polgárok, nyaralótulajdonosok!

A legutóbbi testületi ülésen a falu vezetősége személyemet bízta 
meg a Lovasi Hírek szerkesztésével. Most kérem engedjék meg, hogy 
röviden bemutatkozzak Önöknek, és remélem hamarosan minél 
többször találkozunk majd személyesen is egymással. 

Szendi Péternek hívnak, 1998 óta vagyok tagja a paloznaki 
önkormányzatnak. Az akkor újjáalakuló testület felkért a Paloz-
naki Hírmondó szerkesztésére is. 2002-ben újból megválasztottak 
a település képviselőjévé, valamint ebben a ciklusban én lettem a 
Szociális Bizottság elnöke. 

A sajtó mindig is közel állt hozzám, már gyermekkoromban meg-
jegyezte anyai nagymamám, hogy „Meglátjátok ebből a fiúból még 
újságíró lesz!” Én egyelőre még csupán „tanoncnak” hívom maga-
mat, hiszen még nagyon sokat kell tanulnom és fejlődnöm, de azért 
néhány dologgal hadd büszkélkedjek el az Önök számára. 

Két évvel ezelőtt végeztem el a Napló tanfolyamát, tavaly pedig 
megkezdtem a tanulmányaimat a Budapesti Kommunikációs 
Főiskolán. Azonban a médiumok iránti szeretetem már 1996-
ban elkezdődött, amikor szerkesztő-riporter lettem a Séd Tv-nél, 
majd az éppen akkor alakuló Öböl Tv-nél. Egy ideig – ki tudja 
miért – abbahagytam a televíziózást, majd három évvel ezelőtt 
újból „nekiveselkedtem”, és ismét elkezdtem tevékenyen dolgozni a 
különféle sajtóorgánumokban. 

Több írásom jelent meg az elmúlt évek során a Naplóban, a 
Balatoni Futárban, a Balatonfüredi Naplóban, a Halászbokorban 
és a Presztízs Magazinban. Mindemellett még a televíziózást sem 
„hagytam cserben”, hiszen jelenleg is dolgozom a Füred Tv-nél, 
mint szerkesztő-riporter. 

Örömmel vállaltam el az önkormányzat felkérését, hiszen mind-
ig is szerettem új dolgokba belefogni. A kezdet meglehetősen nehéz 
lesz tudom, éppen ezért kérem Önöket, hogy segítsék a munkámat! 
Szükség van a lovasi emberek ötleteire, és hiszem, hogy itt is élnek 
olyan emberek, akiket a Jóisten íróvénával áldott meg. Idővel sz-
eretnék majd állandó rovatokat is elindítani, de amit én nagyon 
fontosnak tartanék, hogy az újság ezentúl havonta rendszeresen 
jelenjen meg. 

Éppen ezért kérem Önöket, hogy bátran keressenek meg telefonon 
vagy e-mailben, hogy az értékes írásaikat meg tudjuk jelentetni a 
Lovasi Hírekben, mert szeretném, ha az újság néhány hónapon 
belül a lovasi emberek lapjává válna. 

Elérhetőségeim: 30/411-20-39. E-mail cím: szendip@t-online.
hu.

Szendi Péter


