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Az év első két hónapja az 
önkormányzatok életében 
mindig a költségvetések 
tárgyalásáról és annak el-
fogadásáról szólnak. A falu 
vezetősége legelőször a kör-
jegyzőség büdzséjét, majd a 
helyi költség előirányzatot 
hagyta jóvá.

A január 31. közös testületi 
ülésen a paloznaki képviselő-
testülettel egyetértve, mint-
egy 2.5 millió forinttal csök-
kentették a körjegyzőség idei 
költéségvetését a tavalyi évhez 
képest. Minderről részletesen 
Tóth Gáborné körjegyzőasz-
szonnyal készített interjúban 
olvashatnak.

Ebben az évben az önkor-
mányzat 54 és félmillió forint-
ból gazdálkodhat, derült ki a 
februári testületi ülés során. A 
működési kiadások előirány-
zata megközelíti a 31.5 millió 
forintot. Ebből az összegből 
a személyi juttatásokra és a 
munkaadókat terhelő járu-
lékokra mintegy 4.9 millió 
forintot költ idén az önkor-
mányzat. A dologi és egyéb 
folyó kiadásokra 10.9 millió 
forint lett elkülönítve, mely-
ből a kamatkiadások 500 ezer 
forintot tesznek ki. Szociális 
kiadásokra 2.2 millió forin-
tot határozott meg a testület, 
míg az úgynevezett „pénzesz-
köz átadására” valamivel több 
mint 13.3 millió forintot ter-
veznek a költségvetésből. En-
nek nagy részét a körjegyző-
ség számlájára utalják, amely 

egészen pontosan 10.366.000 
Ft-ot takar. 

Ebben az évben mintegy 15 
millió forint lesz a beruházási 
költség, amely megközelíti a 
költségvetés 28 (!) százalékát. 

A képviselő-testület az ön-
kormányzat létszámkeretét az 
alábbiakban határozta meg: 
1 fő közalkalmazott, 2 fő Mt. 
hatálya alá tartozó, 3 fő köz-
hasznú foglalkoztatott, 1 fő 
közcélú foglalkoztatott. 

– A bevételeket vizsgálva 
megállapíthatjuk, hogy egyen-
lőre csökkenést mutat a műkö-
dési célra átvett pénzeszközök 
összege, amelynek legnagyobb 
tételét a közhasznú foglalkoz-
tatásra átvett pénzeszközök 
teszik ki. A csökkenés elsődle-
ges oka, hogy még nem ismert 
a Munkaügyi Hivatal 2007. 
évi támogatása – tájékoztat-

ta a testületet Tóth Gáborné 
körjegyző asszony. Idén a pá-
lyázatok nagy része még nem 
ismert, eddig mindösszesen 
egyetlen megnyert pályázattal 
számolhat a falu vezetősége, 

ez pedig a településközpont 
rekonstrukció hatástanul-
mány készítésére adott BFT-s 
támogatás, melynek összege 
2.1 millió forint. Nem áll még 
rendelkezésre az eddigi lakos-
sági támogatással megvalósít-
ható beruházások, fejlesztések 
befizetésére várható lakossági
hozzájárulás sem. Így minden 
bizonnyal a bevételi főoldal év 
közben még változni fog.

A beruházási oldal viszony-
lagosan magas összege annak 
tudható be, hogy a múltévről 
áthúzódott az útfelújítások 
6 millió forintos összege. Az 
úgynevezett átadott pénzesz-

közöknél a legnagyobb kiadás-
sal a körjegyzőség számol. A 
fennmaradó összeget iskolai 
oktatásra, óvodai nevelésre, 
védőnői szolgálatra és az orvo-
si ügyelet ellátására, valamint a 
civil szervezetek és a felsőok-
tatási hallgatók támogatására 
biztosítja a képviselő-testület. 

A költségvetés mintegy 8.4 
millió forintos költségveté-
si tartalékkal számol ebben 
az évben, melyből 4.5 millió 
forintot pályázati önrészként 
elkülönítetten kezel a képvise-
lő-testület. 

Az elmúlt esztendőben az Ál-
lami Számvevőszék vizsgálatot 
tartott az önkormányzat gaz-
dálkodási rendszerében. Tóth 
Gáborné körjegyző asszony in-
tézkedési tervben foglalta össze 
azokat a feladatokat, amelyeket 
jelentésében javasol a Számve-
vőszék. Összességében elmond-
ható, hogy  mindent rendben 
találtak, a vizsgált időszakban 
(2005 és 2006. évben) nem volt 
semmi olyan kirívó, törvényte-
len esemény, amely negatívan 
érintené a települést, csupán 
apróbb változtatásokat javasol 
az Állami Számvevőszék. Ezek 
után az intézkedési tervet az 
önkormányzat elfogadta.

 Vegyes ügyek keretében 
a testület döntött még  arról, 
hogy megbízza Demény Zol-
tán tervezőt az Ady Endre és a 
hozzá kapcsolódó szilárd bur-
kolatú utak burkolat felújítási 
terveinek elkészítésével. 

Szendi Péter

Elfogadták a költségvetéseket

A képviselő-testület bízik abban, hogy idén is folytatódnak a 
beruházások
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A gazdasági nehézségek 
– ahogy az várható volt – az 
önkormányzatok költségve-
tését is érintik. Tóth Gáborné 
körjegyző asszonyt a várható 
változásokról és az adóemelé-
sek „miértjéről” faggattam.

– Az idei év sokak véleménye 
szerint nem az önkormányzat-
ok éve lesz. A gazdasági nehéz-
ségek milyen hatással lesznek a 
körjegyzőségre és mindezek mi-
lyen változásokat eredményez-
hetnek?

– Mindenki tisztában van 
azzal, hogy az állami támoga-
tások csökkenő tendenciákat 
mutatnak, így az önkormány-
zatok rákényszerülnek az ész-
szerű takarékoskodásra. A 
működési költségvetéseken 
mindenki próbál spórolni, de 
mindezt csak úgy szabad meg-
tenni, hogy a munka rovására 
ne menjen. Idén a körjegyző-
ség költségvetését, a fenntartó 
önkormányzatok mintegy 2.5 
millió forinttal csökkentették. 
A költségvetési csökkentés 
óhatatlanul személyi változá-
sokkal, a hivatal létszámának 
leépítésével is jár. 

– Mindez mit eredményez-
het?

– Ennek hatása az ügyfélfo-
gadásban is érezhetővé válik 
majd, hiszen a munkát át kell  

csoportosítani. Nyilvánvaló, 
hogy többletterhelést eredmé-
nyez a hivatali dolgozókra, de 
bízom abban, hogy ez a munka 
rovására nem megy. Az úgyne-
vezett „nem kötelező felada-
tokat” lehetséges, hogy nehe-
zebben tudjuk majd ellátni a 
közeljövőben.

– Konkrétan itt mire gondol?
– Elsősorban a pályázatok 

figyelésére és megírására, va-
lamint a folyamatban lévő be-
ruházásokra gondolok. Sajnos 
elképzelhető, hogy a hivatal 
életében előfordulnak majd 
fennakadások. Egy ember ma-
rad Lovason kihelyezett ügyfél-
fogadóként és ügyintézőként. 

Ugyanakkor neki is ki kell adni 
a szabadságokat, elképzelhető, 
hogy betegállományba is ke-
rül, továbbképzésre is jár, így 
meg kell oldanunk az ő helyet-
tesítését. Mivel a nyitva tartást 
biztosítanunk kell a hivatalban, 
ezért Paloznakról jönnek át a 
dolgozók, de valószínű, hogy 

csökkentett idejű ügyfélfoga-
dással tudjuk ezt megtenni. 

– Ez csupán átmeneti időszak 
vagy hosszabb távon is lehet 
erre számítani?

– Remélhetőleg csak ebben 
az évben lesz így, és jövőre 
ismét hét ember dolgozik a 
körjegyzőségben, mert véle-
ményem szerint csak így lehet 

eredményes, minőségi munkát 
végezni. Ez az év mindenki 
számára nehéz lesz, de talán 
2008-ban már nem lesznek 
ilyen nehéz anyagi helyzetben 
az önkormányzatok. 

– A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy idén emelni fogja 
a helyi adónemeket, hogy ezál-
tal is többlet bevételhez jusson 
a költségvetés. Miért volt erre 
szükség és konkrétan mekkora 
összegről van szó?

– Az önkormányzat a Gazda-
sági Bizottság három javaslata 
közül a legenyhébb változatot 
fogadta el. A falu vezetősége 
úgy látta, hogy a bevételeket 
növelni kell annak érdekében, 
hogy az elhatározott beruházá-
sokat megvalósítsa. Hozzá kell 
tennem, hogy Lovason már 
több éve nem volt adóemelés, 
így „időszerűvé vált”. Az épít-
mény és az idegenforgalmi 
adóból mintegy nyolcszázezer 
forint plusz bevételt remélhet 
az önkormányzat. Ezt az össze-
get némiképpen csökkenti az a 
kedvezmény, amelyet az önkor-
mányzat továbbra is biztosít a 
kommunális beruházások után. 
Mindezeket figyelembe véve öt-
százezer forint körüli helyi adó-
ból származó többletbevétellel 
számolhat a település.

 Szendi Péter

Változások a körjegyzőségben

Mint már bizonyára tudják, beve-
zetésre került az egészségügyi ellátás-
ban a vizitdíj. Nem kis problémákat 
okoz ez nekünk,de azt hiszem a bete-
geinknek is. Ezért gondoltunk arra, 
hogy néhány szóban összefoglaljuk 
a különösen  ránk vonatkozó szabá-
lyokat, persze a legutóbbi álláspont-
ok szerint, mert ez még napról napra 
változik.

Alapdíjat (300 Ft) fizet minden,a
rendelőben megjelent beteg, kivéve 
a rendeletben szabályozott eseteket: 
rosszindulatú daganatos betegségben, 
elmebetegségben, cukorbetegségben 
szenvedők, de csak ha közvetlenül ezen 
betegségükkel kapcsolatban jelentkez-

nek, ha már náthásak vagy a derekuk fáj 
ugyanúgy fizetniük kell.

Mentes a vizitdíj megfizetése alól ala-
nyi jogon minden 18 év alatti beteg.

Emelt díjas vizitdíjat (600 Ft) fizet a
beteg, háznál történő ellátáskor, kivé-
ve a sürgős ellátást, illetve, ha az orvos 
dönt arról, hogy lakásán kell ellátni a 
beteget. Ugyanígy emelt díjat fizet az
a beteg,aki nem a választott háziorvo-
sát veszi igénybe, kivéve, ha bejelentett 
ideiglenes lakása van az illető orvos te-
rületén.

Emelt díjas vizitdíjat (1000 Ft) fizet a
beteg, ha ügyeletet hív, s esete nem il-
leszthető bele a rendeletben meghatáro-
zott sürgősségi ellátást indokló esetekbe, 

vagyis indokolatlanul vette igénybe az 
ügyeleti ellátást.

Kérjük szíves türelmüket, megértésü-
ket ezekkel kapcsolatban is, mert a vizit-
díj bevezetésével adminisztrációs terhe-
ink csak növekedtek…

A következő számban megpróbálom 
összefoglalni a szakrendelői, valamint a 
kórházi napidíjakkal kapcsolatos tudni-
valókat.

Kérem továbbá, hogy változatlanul fi-
gyelni sziveskedjenek az előjegyzési rend-
szerre, ne aznap kérjenek időpontot,mert 
ezzel még inkább lelassíthatják a rende-
lést, még hosszabb lesz a várakozási idő!

Dr. Bardóczi Miklós
háziorvos 

Az egészségügyi reformról
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Lovas község 2006. évét köz-
biztonsági szempontból, ha egy 
jelzővel kívánjuk meghatároz-
ni, akkor ez a nyugalom lehet-
ne. Ez volt az első év, amelyben 
az ismertté vált bűncselekmé-
nyek száma nem érte el a 20-at.

Csak tájékoztatásul a Tisz-
telt Olvasó részére, 1995-ben 
67 vagyon elleni bűncselek-
mény elkövetéséről kaptunk 
bejelentést a község nyaraló-
övezetéből. Igaz, azóta tör-
tént sok minden, melyeknek 
köszönhető ez a pozitív vál-
tozás. Mielőtt a konkrét bűn-
cselekmények ismertetésére 
rátérnék, ezekről néhány gon-
dolatot.

Megalakult és nagyon jó 
hatásfokkal működött a helyi 
Polgárőr Egyesület, amely ve-
zetése korán felismerte, hogy 
csak összefogással lehet haté-
kony bűnmegelőzést végezni, 
és ennek érdekében Alsóörs és 
Felsőörs Polgárőr Egyesülete-
ivel összefogva ellenőrizték a 
nyaralóövezeteket és sikerült 
ezzel kiszorítani a nemkívána-
tos beköltözőket, a bűnözőket. 
Egyre inkább híre ment, hogy 
Lovas község területén koc-
kázatos dolog a bűnelkövetés, 
és ennek eredménye látszik 
a mostani számadatokban is. 
Mindannyiunk nevében kö-
szönettel tartozunk a Polgárőr 
Egyesület tagjainak, vezetésé-
nek. Igaz az is, hogy az utób-
bi időben kevesebbet hallunk 
róluk, de jelen vannak és ak-
tívan segítik a helyi körzeti 
megbízotti csoport rendőreit. 
Nagyon fontos volt az is, hogy 
a község önkormányzata erejé-
hez mérten segítette és támo-
gatta – és reményeim szerint a 
jövőben is így lesz – a rendőri 
feladat-végrehajtást. A közös 

tevékenység jó színvonalát di-
cséri az is, hogy a község ren-
dezvényei ma már országos hí-
rűek. Ehhez a jó közbiztonság 
is kitűnő ajánlólevél lehet. 

Továbbra is a vagyon elleni 
bűncselekmények jelentik a 
legnagyobb részt. 4 betörés-
ről, 4 lopásról (ezek közül 2 
besurranásos lopás volt) és 2 
gépkocsi feltörésről érkezett 
bejelentés. 2 időskorú sérelmé-
re követtek el „trükkös” lopást. 
Sajnos az elkövetőket mind 
ez idáig nem sikerült elfogni. 
Külön kategóriát érdemel a 
közlekedési bűncselekmények 
területe, és ezen belül is az it-
tas vezetés. 3 helyi polgárral 
szemben indult büntetőeljá-
rás, amely következményeként 
komoly pénzbírság kiszabása 
mellett, hosszú hónapokra be-
vonta az illetők jogosítványát a 
bíróság. Több más kisebb bűn-
cselekményt is jelentettek be 
a község területéről, amelyek 
azonban nem befolyásolták 
alapvetően a közrendet, a köz-
biztonságot. Ilyen pl. a közok-
irat hamisítás, kiskorú veszé-

lyeztetése, testi sértés, stb. Ez 
utóbbi bűncselekmények elkö-
vetői ismertek, azonban amiért 
itt megemlítettem annak oka 
az, hogy ezekben az esetekben 
is az ittasság volt a legfőbb mo-
tiváló ok. 

Általában véve tehát nyugodt 
közrendről, közbiztonságról 
beszélhetünk Lovas község vo-
natkozásában. Úgy ítéltük meg, 
hogy a 2006-os idegenforgal-
mi szezon minőségét pozitív 
irányba befolyásolta az a tény, 
hogy a Balaton-part környékén 
lévő településeken évek óta jó 
a közbiztonság, tehát ezen a jö-
vőben sem fog múlni egy adott 
szezon sikere.

Kérem Önöket Tisztelt Új-
ságolvasók, hogy a jövőben is 
kísérjék figyelemmel munkán-
kat, és jelezzék felénk azokat aa 
problémákat, amelyek megol-
dásában tőlünk várják a segít-
séget!

Grúber Sándor
r. alezredes

rendőrkapitány

Csökkent a bűnesetek száma

A januári első találkozásunkkor örömmel üdvözöltem szép-
korú társaimat, mert senki sem hiányzott a klubból. 

A tavalyi évünk mozgalmas volt, hiszen áprilisban gálakoncerten 
vettünk részt a budapesti Sportarénában, ahol Korda György, Ko-
vács Kati és Aradszky László énekelte fiatalkorunk legszebb sláge-
reit. A legnagyobb élmény természetesen a közös éneklés volt. Az 
önkormányzat által vásárolt virágok szétültetését a szépkorú asszo-
nyok május 13-án társadalmi munkában végezték el, hogy ezáltal 
is tovább szépítsük településünket. Júniusban egynapos kirándu-
lást szerveztünk Grazba, majd a már hagyományosnak tekinthető 
Lovasi Falunapokon a kiállításokban segédkeztünk, valamint asz-
szonytársaink finomabbnál-finomabb ételeket sütöttek és főztek.

Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy szeptemberben az 
önkormányzat elfogadta a pályázati munkánkat, melyet 50 ezer 
forinttal támogatott. Ezúton is szeretném megköszönni mindezt 
a falu vezetőségének és az újság hasábjain keresztül szeretném 
tolmácsolni, hogy a  Malomvölgy Nyugdíjasklub tagjaira bármi-
kor számíthat a képviselő-testület. Ősszel részt vettünk a Napló 
Napon Csopakon, ahol a szépszámú érdeklődő megismerhette a 
lovasi bográcsgulyást. Októberben Pápára szerveztünk kirándu-
lást az élményfürdőbe, majd megtekintettük Herenden a Porce-
lánmúzeumot. A nap a bándi csárdában ért véget, ahol megva-
csoráztunk. 

December 16-án a szépkorúak karácsonyi ünnepét a polgár-
mester úr és a képviselők lelkes csapata igazi ünnepé varázsolta, 
hiszen nívós műsort, ajándékcsomagokat és vacsorát kaptunk. 
Karácsonykor mi is részt vettünk karácsonyi énekekkel, a temp-
lom téren rendezett ünnepségen. December 29-én 16 fő megláto-
gatta ifjú Tóth János pincéjét és itt kívántunk egymásnak boldog
új évet. 

Mindig nagy izgalommal készülünk a következő évre, de ugyan-
akkor félünk a váratlan eseményektől. Idén legelőször január 9-én 
találkoztunk, amikor is megegyeztünk a többi találkozás időpont-
jában, valamint felmerült az is, hogy kirándulásokat szervezzünk 
Keszthelyre és a Krisna-völgybe. Január végén Ágnes napot tar-
tottunk a Sárdi pincében, ahol a házigazda Sárdi Zsolt nagyon 
finom pörköltett főzött, a hangulat pedig kitűnő volt. Február 14-
én nagy szeretettel fogadott bennünket a Csopak Nyugdíjasklub a 
farsangi összejövetelükön. Szerencsére a nívós műsor és a finom
csopaki borok oldották a hangulatot. 

Szeretnénk ebben az évben is segíteni a Lovas Napokon és bí-
zom abban, hogy növelni tudjuk a tagjaink számát, és továbbra is 
fennmarad az összetartozás ereje a Malomvölgy Nyugdíjasklub 
életében.

Tasi István
vezető

Malomvölgy Nyugdíjasklub

Visszatekintés az elmúlt évre
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Az egyesület vállalkozói tag-
létszáma 2006. évben 40 fő volt. 
Továbbá tagjaink Alsóörs, Cso-
pak, Felsőörs, Lovas, Paloznak 
települések önkormányzatainak 
vezetői: 5 fő, így az összes tag-
szám 45 fő. A céljait az egyesület 
Alapszabályában megalakulása-
kor már megfogalmazta. Azok 
elérése és az Önök vállalkozá-
sának segítése érdekében úgy 
érzem, hogy a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület az elmúlt 
évben nagyon sokat tett.

Az első pályázat a megalaku-
lást követően az Alsóörs Ön-
kormányzat gesztorságával és 
a Balaton Fejlesztési Tanács tá-
mogatásával történt. Pályázati 
pénzből elkészült az öt település 
közös kiadványa 10. 000 pél-
dányban, amely a települések 
értékeit három nyelven mutatja 
be. A második pályázat ugyan-
csak Alsóörs az Önkormányzat 
gesztorságával és a Balaton Fej-

lesztési Tanács támogatásával 
történt az egyesület honlapjára. 
A honlapon szerepelnek a tele-
pülések látnivalói és nevezetes-
ségei, valamint tagjaink vállal-
kozásainak bemutatása képekkel 
és szöveggel, mely folyamatosan 
szépül és kerül frissítésre. Az 
első „banner csere” a Veszprém 
megyei Horgász Szövetséggel 
történt. A honlap nézettsége 
a statisztika szerint júniustól 
– december végéig meghaladta 
a 4500 alkalmat. Látható, hogy 
külföldön is sokan megnyitják 
az oldalunkat. Mostanra már az 
is elmondható, hogy érkeznek 
érdeklődések és megkeresések. 
Ezeket természetesen minden 
esetben továbbítom az érintet-
tek felé. Mostanra a egyesületre 
az Interneten kb. 30 helyen lehet 
rátalálni, melyet a jövőben még 
intenzíven növelni fogok. 

2006. évtől kezdődően a 
Tourinform Iroda Alsóörsön az 

alsóörsi Önkormányzat fenntar-
tásában, de az egyesület szak-
mai irányításával működik. Az 
iroda Alsóörs legfrekventáltabb 
helyén, a strandbejárat melletti 
üzletsoron található. Feladata 
a külföldi és magyar vendégek 
tájékoztatása, valamint kiad-
ványokkal, prospektusokkal 
való ellátás, információadás 
látnivalókról, programokról, 
szállás, étkezési és szórakozta-
tási lehetőségekről. Az irodai 
megkeresések száma júniustól 
augusztusig közel 3700 alkalom-
mal történt.

Kérem Önöket, hogy éljenek 
a lehetőséggel és adják le szol-
gáltatásuk ismertető anyagait, 
prospektusait nyitásig. Akinek 
nincsen, annak szívesen segítek 
az összeállításban. A nyitás júni-
us elejére van tervezve. 

A Magyar Turizmus Zrt. is új 
honlapot készített ebben az év-
ben. Ez Alsóörsöt érintette, az 
ehhez szükséges feladatot elvé-
gezte az egyesület. Szeretném, 
hogy úgy a Tourinform Iroda, 
mint az egyesület felkerüljön 
Alsóörs hivatalos honlapjára, il-
letve elérhetőek legyünk a többi 
községnél is. Jelenleg Csopak és 
Felsőörs települések honlapjain 
már ott vagyunk. 

Az elmúlt évben az egyesü-
let elkészítette programfüzetét 
8000 példányban, amely na-
gyon népszerű volt a vendégek 
körében. Ebben a kiadványban 
tagjainknak is lehetőségük nyílt 
vállalkozásukat hirdetni. Meg-
győződésem, hogy a kiadvány-
ban történt hirdetés eredményes 
volt. Ebben az évben is tervez-
zük a programfüzet kiadását, 
hirdetési lehetőség miatt keresni 
fogom Önöket.

Az Egyesület a harmadik pá-
lyázatát már önállóan nyújtotta 
be turisztikai iroda kialakítására 
és jutott pályázati pénzhez a Kö-
zép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács támogatásával. 
A kapott pályázati pénzből szá-
mítógép, monitor, fénymásoló 
gép és prospektus tartó állvány 
vásárlása valósult meg. 

Az egyesület pályázati pénz 
igénybevétele nélkül, már sa-
ját erőforrásból készíttette el 
az öt település turista térképét 

5000 példányban.  Akik hirdet-
tek benne, azoknak nemcsak a 
térkép hátoldalán jelent meg a 
hirdetésük, hanem a térképen a 
vállalkozásuk helye is be lett je-
lölve. Terjesztése, kiállításokon 
és vásárokon és a Tourinform 
irodán keresztül fog történni, 
ill. egyéb módon értékesítésre is 
kerül. 

Az egyesület az öt település 
turisztikai kínálatait kiállítá-
sokon 2006. évben kettő alka-
lommal, márciusában az Utazás 
Kiállításon, áprilisban pedig a 
Veszprém megyei Turisztikai 
Vásáron szintén saját erőforrás-
ból ajánlotta. A saját erőforrást 
mindenképp kihangsúlyoznám, 
mivel köztudott, hogy ezért mi-
lyen magas összegű díjakat kell 
fizetni.  

Nagyon fontosnak tartjuk új 
partnerkapcsolatok kialakítását 
és a meglévők erősítését. Jó kap-
csolatot igyekszünk kialakítani a 
turizmusban érdekelt szerveze-
tekkel és szakemberekkel. A Ba-
latoni Integrációs Kht. Turiszti-
kai Desztinációs Menedzsment 
un. TDM modell létrehozását 
tűzte ki célul a Balaton Régió-
ban. Ennek kapcsán mi is részt 
vettünk az általuk szervezett 
„Turisztikai együttműködések 
kialakítása” c. workshopokon. 

Összességében elmondható, 
hogy az egyesület a megala-
kulását követő első évben jól 
gazdálkodott, működőképes-
ségét bizonyította. Célja, hogy 
az eddig elvégzett marketing 
tevékenységével és a 2007. évi 
feladattervében megfogalmazott 
teendőkkel tovább szilárdítsa az 
Egyesület jövőjét, annak érde-
kében, hogy a későbbi években 
már Önkormányzati támogatás 
igénybevétele nélkül, saját magát 
fenntartva végezze a létrejöttéért 
megfogalmazott célokat.

Az egyesület továbbra is vár-
ja Alsóörs, Csopak, Felsőörs, 
Lovas, Paloznak területéről szo-
bakiadók, vendéglátók és egyéb 
szolgáltatásokat nyújtók jelent-
kezését együttműködés céljából.

Érdeklődni: Keresztes Évá-
nál, a 06/70-371-8501 telefon-
számon lehet.

Web: www.balatonriviera.hu
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Valentin nap
Oly szép a szerelem!
De még szebb, ha Valentinkor együtt vagy velem!
Akinek Valentinkor nincsen párja,
Valentinkor a szerelem egy napra biztos megtalálja.

Olyan jó kifejezni a szerelmet,
elmondani, hogy minden másodperc gyönyörű Veled.
A csókod mézédes,
ha bókolsz, elpirulok.
Megérdemled, ezért erre a szép napra
szívből, 
csak Neked, egy kedves verset írok!
Nem tudnám leírni, hogy milyen fontos vagy nekem.
Nélküled a bánat, egyedüllét betemet.
Ha ma eső esik, melletted a Nap ragyog.
Melletted én boldog vagyok.
Érzem te is hogy szeretsz!
 Örülök, hogy enyém lehettél!
Ami köztünk volt,
azután soha ne feledjél!

Bognár Klaudia

Még mindig a Riviéráról


