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Kemenes Dénes polgármes-
ter urat beszélgetésünk során 
arra kértem, hogy tekintsen 
vissza az elmúlt évre, illet-
ve vázolja az elképzeléseit a 
2007-es évet illetően. A falu 
első embere rögtön az elején 
köszönetét fejezte ki a lovasi 
állandó lakosoknak és nyara-
lótulajdonosoknak az elmúlt 
két évben végzett segítő mun-
kájukért.

 
–  Az  önkormányzati  vá-

lasztások  során   az  a  képvise-
lő-testület  kapott  bizalmat  a 
lakosság  nagy  részétől,  amely 
2004-2006  között  irányította 
a  települést. Amikor gazdasá-
gilag  lehetővé  vált,  a  község 
már beruházásokban is tudott 
gondolkodni.  A  ravatalozó,  a 
buszmegállók  és  egyes  utak 
felújítása már időszerűvé vált. 
Ezekből  pályázati  támoga-
tással  sikerült  megoldanunk 
a  ravatalozó  felújítását,  négy 
buszmegálló építését, az Arany 
János, a Petőfi és a Vörösmarty 
utak felújítását, lakossági saját 
erővel  pedig  a  Ciffhegyi  utat 
és  a  Forrásközt.  Mindezért 
nemcsak  az  önkormányzatot 
illeti  köszönet,  hanem  a  falu 
lakosságát is, akik támogatták 
a képviselő-testületet. Szeren-
csére  az  elmúlt  évben  több 
olyan  civil  szervezeti  kezde-
ményezés  is életre kelt, amely 
nagyon fontos a község életé-
ben.  Gondolok  itt  elsősorban 
a  Nagy  Gyula  Galéria  Alapít-
ványra  és  a  hozzájuk  fűződő 
rendezvényekre.  Nagy  öröm 
továbbá, hogy az alsóörsi álta-
lános iskolában megalakult az 
a táncegyüttes, melyben lovasi 
fiatalok  is  részt  vesznek.  Ők 
egyébként  sikeresen bemutat-

koztak az  év végi jótékonysá-
gi  bálon,  valamint  az  idősek 
napján.

– 2007 sokak véleménye sze-
rint nem az önkormányzatok 
éve lesz, hiszen a megszorító 
intézkedéseknek köszönhetően 
kevesebb pénzből gazdálkod-
hatnak a települések. Ebben 
az évben mi mindent szeretne 
megvalósítani a lovasi önkor-
mányzat?

–  A  költségvetésünk  még 
nem  készült  el,  hiszen  az  ál-
lami  normatívákat  csak  most 
lehet  beépíteni  a  büdzsébe. 
Meglehetősen  nagy  a  bizony-
talanság,  mert  az  állam  a 
közigazgatást  folyamatosan 
szervezi  át.  Mindezeknek  be-
tudhatóan az iskoláknak olyan 
normatívákat  biztosítanak, 
ahol  az  önkormányzatoknak 
mélyen a zsebükbe kell nyúlni-
uk. Mint  ismeretes a kormány 
azon  intézményeket  kevésbé 
támogatja, ahol nincs meg az a 
bizonyos  gyereklétszám,  mely 
fontos  az   iskola  fenntartásá-
hoz. A mi körzetünkben ezek a 
problémák egyre inkább előtér-

be kerülnek, hiszen Alsóörsön 
már  vannak  olyan  osztályok, 
ahol „nem ütjük meg” a kívánt 

normát.  A  képviselő-testület 
fontosnak tartja, hogy a  lovasi 
gyerekek továbbra is Alsóörsre 
járjanak, hogy ne kelljen nekik 
Balatonalmádiba  utazniuk.  A 
szociális  ellátások  rendszere 
szintén kialakulóban van. Nem 
látjuk  még  pontosan,  hogy  az 
egészségügyi  rendszerben  mi-
lyen feladatok hárulnak az ön-
kormányzatokra.  Mindezeket 
figyelembe véve nagyon nehéz 
így  beruházásokat  előkészíte-
ni,  hiszen  pontosan  nem  tud-
juk  még,  hogy  mennyi  anyagi 
forrás  áll  a  rendelkezésünkre. 
Természetesen terveink, elkép-
zeléseink vannak a  fejlesztése-
ket  illetően,  de  ezeket  próbál-
juk  egyfajta  rangsorba  tenni. 
Nekünk az sem mindegy, hogy 
milyen jellegű pályázati  támo-
gatást  nyerünk  el.  Készülünk 
az Európai Unió által kiírt pá-
lyázatokra,  de  mindezeknek 
a  megírása,  előkészítése  is  na-
gyon  sok  pénzbe  kerül.  Ezért 
adtunk be a Balatoni Fejlesztési 

Tanácshoz támogatási kérelmet 
tervezésre,  pályázati  előkészí-
tésre,  melyet  szerencsére  meg 
is  kaptunk.  A  beruházásoknál 
elsőbbséget  élvez  a  faluköz-
pont  rekonstrukciója,  vala-
mint az utak és járdák építése. 
Mindezeket csak akkor tudjuk 
megvalósítani,  ha  megfelelő 
támogatásokat kapunk. Bizony 
még az is előfordulhat, hogy az 
önrészre is pályáznunk kell. 

– Nemrégiben megalakult a 
Kelet-Balatoni Többcélú Kis-
térségi Társulás, melyet néhány 
évvel ezelőtt egyes önkormány-
zatok nem támogattak. Lovas 
község képviselő-testülete mi 
mindent remél a szervezettől?

–  Nem  titkoljuk,  hogy  mi 
szívesebben  csatlakoznánk  a 
Balatonfüredi  kistérséghez, 
mint  a  Balatonalmádi  köz-
ponttal  rendelkező  társulás-
hoz.  Mindezt  sok  minden 
indokolja,  leginkább  az,  hogy 
Paloznakkal  közös  körjegyző-
ségben  állunk,  így  észerű  len-
ne, ha mi is az Észak-Balatoni 
kistérséghez  tartoznánk.  Nagy 
valószínűséggel  a  pályázatok 
terén  eredményesebbekké  tu-
dunk  a  későbbiek  során  vál-
ni.  Továbbá  az  sem  mellékes 
szempont,  hogy  Balatonfüre-
det  könnyebben  meg  tudjuk 
közelíteni,  mint  Balatonalmá-
dit.  Lényegesebben  jobbak  az 
utazási  lehetőségek  azok  szá-
mára,  akik  nem  rendelkeznek 
személygépkocsival.  Hátránya 
talán  az  lenne,  hogy  nagyobb 
a szervezet,  így azt a bizonyos 
tortát több szeletre kell felvág-
ni. Ha kérelmünket az illetékes 
helyeken  is  elfogadják,  akkor 
jövőre már Lovas is a Balaton-
füredi kistérséghez tartozhat. 

 Szendi Péter

Bizonytalan jövő, tele tervekkel
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Egy jól sikerült bál Lovason
Egy jól sikerült bál a néptánc javára, - amely megmoz-

gatta a környékbeli települések lakóit, akik segíteni akar-
tak a mai világban - egyre inkább elfeledett a magyar népi 
hagyományok ápolásában.

A bált Mészáros Károly az Alsóörsi Általános Iskola igaz-
gatója  nyitotta  meg,  a  két  fővédnök  Hebling  Zsolt  Alsóörs 
és Kemenes Dénes Lovas község polgármester urak jelenlét-
ében.

A  megnyitó  beszéd  után  következett  egy  fergeteges  elő-
adás sorozat, melyet egyrészről a Csopak Táncegyüttes Luk-
ács Tamás vezetésével, másrészről a balatonfüredi és alsóörsi 
néptánccsoport Bácsi Gabriella vezetésével mutatott be.

Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy a bálon jó hangula-
tú volt a légkör az időskorúak, a fiatalok, valamint Csopak, 
Paloznak, Alsóörs és Lovas község lakói között egyaránt.

Köszönetet szeretnénk nyilvánítani az újság hasábjain ke-
resztül is a  résztvevők és a támogatók segítségéért!

A bált támogatták: Alsóörs község önkormányzata, Lovas 
község  önkormányzata,  Csopak  Néptáncegyüttes,  Balaton-
füredi  Néptáncegyüttes,  Borsi  Zsolt,  Lovasi  Lovas  Csárda, 
Lovasi  Polgárőrség,  Torma  Família  bolt  és  presszó,  Gerbel 
Ferencné, Bácsi Gabriella, Mátrai Róbert, Tornai Andorné, 
Fejes  László,  Simon  Róbert,  László  Dénes,  Kácsor  Zoltán, 
Szimics  Mónika,  Szimics  Irén,  Damján  Szilvia,  Kovács  Jó-
zsef, Nagy Erzsébet.

A bevétel összegét az Alsóörs-Lovas Néptánccsoport javá-
ra fordítjuk.

Kovács Károly

Szépkorúak Karácsonya
2006.  december  16.-án  ismét  együtt  ünnepeltünk  kedves 

nyugdíjasainkkal várva a karácsonyt.
Nagy Tünde kultúrosunk készítette  fel  a  lovasi  iskolásokat 

szereplésükre,  hívta  meg  az  Ars  Nova  Alsóörsi  néptánccso-
portot és a Vivát Ének és Táncegyüttest, akik igazán látványos 
műsort szolgáltattak.

Igyekeztünk  szép  estét  rendezni  és  finom  ételeket  készíte-
ni. Ügyes szakácsnőink Gerbelné Magdi, Simonné Marika és 
Mecsériné Erzsike voltak. Ők igazán kitettek magukért, finom 
és különleges falatokkal leptek meg bennünket.

Vacsora után lehetőség volt tombolázni, ami Pap Huba kép-
viselő úrnak köszönhető. Ő ajánlott fel 20.000 Ft-ot fődíjként 
és 10.000 Ft-ot ajándékokra. A szerencsés nyerteseknek gra-
tulálunk főként Pappné Irén néninek, aki a  legszerencsésebb 
volt, ő nyerte a fődíjat.

Ezt követően vendégünk Nádasi Elemér hozta harmonikáját 
és kellemes zenével szórakoztatta a társaságot. Többen táncra 
is perdültek, jókat nótázgattak.

Képviselőink kiosztották az önkormányzat karácsonyi aján-
dékcsomagját.  A  képviselő  testület  és  az  alapítvány  kurató-
riumának  minden  tagja  jelen  volt  és  kivette  részét  a  szerve-
zésben, készségesen segítettek, hogy ez az este emlékezetesre 
sikerüljön.

Az ajándékcsomagokat az önkormányzat, a megvendégelést 
az alapítvány finanszírozta. Ezenkívül köszönet a kívülálló tá-
mogatóknak, akik borukat és süteményeiket hozták.

Szabó Miklósné
Lovasi Gyermek és

Időskorúak Szociális
Gondozásáért Alapítvány

Nagy Tünde Győrben 
végezte el a tanítóképzőt 
tavaly júliusban, így jó-
kor jött az önkormányzat 
felkérése szeptember-
ben, hogy legyen a község 
teleház vezetője. 

– Lassan már fél éve lesz a 
település művelődésszervező-
je. Milyen tapasztalatai van-
nak az elmúlt hónapokról?

–  Nagy  szerencsémnek 
tartom, hogy abban a mun-
kakörben  helyezkedhettem 
el, amit tanultam és nyilván-
valóan  érdekel.  Sajnos  ne-
héz az embereket motiválni 
arra,  hogy  minél  többen 
vegyenek részt a  rendezvé-
nyeken.  Szeretném  elérni, 

hogy  idővel  a  fali  lakói  át-
érezzék  mennyire  fontosak 
a település számára. 

– Honnan jött az ötlet, 
hogy Lovason vállal mun-
kát?

–  Pályakezdőként  na-
gyon  nehéz  elhelyezked-
ni  ebben  a  munkakörben. 
Amikor  az  önkormányzat 
kiírta a pályázatot, akkor a 
Munkaügyi  Központ  aján-
lásával  sikerült  betöltenem 
ezt  a  megüresedett  állást. 
Felsőörsön élek, így a bejá-
rás sem okoz nehézséget. 

– Milyen tervei vannak a 
jövőt illetően?

–  Az  elsődleges  célom, 
hogy  a  helyi  rendezvénye-
ket  minél  színvonalasabbá 

tegyem.  Mindez  azonban 
csak  akkor  valósulhat  meg, 
ha  több  segítő  kezet  kapok 
a programokra. Szerencsére 
az óévbúcsúztató rendezvé-
nyeken  Ferenczy  Gáborné 
és  Márffy  Eszter  nagyon 
sok  segítséget  nyújtott,  így 
gördülékeny  zajlottak  le  az 
események. Kemenes Dénes 
polgármester úrnak köszön-
hetően pedig a hangosítás is 
megfelelő  volt,  így  színvo-
nalas  programokat  tudtunk 
biztosítani  az  emberek  szá-
mára. 

– Megszokták mára falu 
lakói, hogy új helyre költö-
zött a Teleház?

–  A  problémát  az  je-
lenti,  hogy  egyelőre  kevés  a 

hely.  Szükségem  lenne  egy 
asztalra,  ahol  az  emberek 
nyugodtan  tudnak  olvasni. 
Fontosnak  tartom  a  könyv-
tár  további  bővítését  is.  Az 
utóbbi  időkben  „ráálltam” 
a  speciális  (lovas  és  boros) 
könyvek beszerzésére. Sajná-
latos  módon  a  könyvtárnak 
nem  nagy  a  látogatottsága, 
de a számítógépeket kihasz-
nálják a fiatalok. A játszóház 
kellékeit  nehezen  tudom  el-
helyezni, hiszen a szekrények 
tele vannak. Nemrégiben fel-
merült  az  igény  arra,  hogy 
kezdők  számára  számítógép 
tanfolyamat  tartsak.  Amen-
nyiben lesz rá elég jelentkező, 
akkor ez hamarosan elindul.

Szendi Péter

Színvonalas programokat remél Nagy Tünde
művelődésszervező
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Tegyünk közösen
az „Élhető Lovasért”

 
„Azért vagyunk a világon,

hogy valahol otthon legyünk benne!”

Amikor  Lovasra  kerültem  örömmel  tapasztaltam,  hogy  so-
kan tevékenykednek  a faluért.

Ha  azt  szeretnénk,  hogy  a  mostani  szűkös  anyagi  lehetősé-
gek között  a falu „CIVIL” élete tovább tudjon fejlődni, egy civil 
egyesületet célszerű létrehozni, amely többek között lehetőséget 
adhat arra, hogy különböző pályázati támogatásokat kaphasson 
a közösség.

Ebbe a civil egyesületbe több ágon lehetne bekapcsolódni:
– borászat, mezőgazdaság
– faluszépítés
– művészet (tánc, ének, fotózás, kézművesség stb)
– nyugdíjasklub, fiatalok
– sport-egészségmegőrzés
– turisztika
– vállalkozók
– minden olyan tevékenység ami a falu életében fontos

A civil egyesület céljai lennének többek között:
– több pályázati lehetőség kiaknázása
– közösségi élet fellendítése
– Lovas község „civil élet” fejlődésének segítése minden téren
– saját programok szervezése
 
Mindenki beléphet az egyesület azon ágába, ami az érdeklő-

désének megfelel (akár többe is). Kérem a lovasi lakosokat tá-
mogassák  ezt  a  kezdeményezést,  amely  az  egész  faluközösség 
javát szolgálná.

Mielőbbi  jelentkezésüket  várom  a  számítógép-szoba  nyitva 
tartási ideje alatt, vagy telefonon: 70-291-0814.

Nagy Tünde

Csörögefánk sütő verseny!              
Megkezdődtek  a  farsangi  mulatságok,  és  ahogy  nincs  kará-

csony mákos, diós bejgli nélkül, úgy nem múlhat el ez az időszak 
fánksütés nélkül.

 A fánknak régen mágikus erőt tulajdonítottak. A Szerémségben 
azért sütötték, hogy a vihar ne vigye le a háztetőt. Ismert a szala-
gos változata, ez az eredeti farsangi fánk, továbbá a rózsafánk, a 
forgácsfánk, más néven csöröge. 

Az otthon elkészített csörögefánkokat a Nagy Gyula Galériá-
ban fogjuk zsűrizni február 17-én (szombaton) 15 órától. Az első 
helyezettet jutalmazzuk.

Jelentkezni lehet:
személyesen a számítógép-szobában,

vagy az önkormányzatnál.
Telefonon:  06/70-291-0814-es számon.
Jelentkezési határidő: 2007. február 12.

Az  interneten  sok  csörögefánk  receptet  találhatunk,  az  egyik 
változatot leírom önöknek.

Hozzávalók:
35 dkg liszt, 5 db tojás sárgája, 1 teáskanál porcukor, 1 csipet só 

kb. fél pohár tejföl , baracklekvár, 2 dl olaj, rum, porcukor

Elkeszítés módja: A lisztet a tojások sárgájával, sóval, porcu-
korral  és  a  tejföllel  összekeverjük,  majd  sima  tésztává  gyúrjuk. 
Kb. 20 kis golyót formálunk belőle és hideg helyen 1 óráig állni 
hagyjuk.

Félujjnyi vastagra nyújtjuk lisztezett deszkán. Középen derelye-
vágóval két, egymással párhuzamos csíkot vágunk. A tészta két 
végét ezeken a nyílásokon átbújtatva formázzuk, és forró olajban 
világosbarnára sütjük. Szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük, és 
ízlés szerint porcukorral hintjük. Kevés rummal ízesített barack-
lekvárt, vagy dzsemet kínálunk a porhanyós tésztacsemegéhez.

* * *

A fánk története: 
“Az eset úgy kezdődött, hogy egy bizonyos Krapfen nevű pék 

elhalálozván,  műhelyét  özvegye  vezette  tovább.  Nem  volt  kön-
nyű az élete özvegy Krapfenénak, mindazonáltal továbbra is az ő 
pékségéből került ki a legfehérebb, legfinomabb kenyér, a város 
legtávolabbi részéből is elzarándokoltak érte az emberek. Ám egy 
napon valami okból a kenyér nem készült el idejében. A vásárlók 
közül ki üres kézzel, bosszúsan ment el, ki türelmetlenül várt, s 
cifrákat mondott....., mígnem a pékné végképp kijött a sodrából, 
és egy darab kenyértésztát, amit éppen a kezében tartott, valaki-
nek a fejéhez akarta vágni. Szerencsére rosszul célzott és a tészta 
nem az illető képén csattant, hanem a kályhán lévő lábasba pot-
tyant, amelyben zsír forrdogált. A váratlan következmény az lett, 
hogy a célját tévesztett tészta néhány perc alatt szép aranysárgára 
sült, s a véletlen jóvoltából megszületett az első fánk, amit a bécsi-
ek azóta is Krapfennak neveznek.”

(Részlet Halász Zoltán Mesélő szakácskönyvéből)
Nagy Tünde

teleházvezető

Könyvajánló
Új könyv a könyvtárban
Jean-Yves Soucy: Egy család titkai

Egy hónappal a híres ötös ikrek születése után Ontario tarto-
mányi kormánya megvonja az apától a szülői felügyeleti jogot. Az 
apa minden lehetséges fórumon tiltakozik a döntés ellen.

A népszerű ötös ikrek végül kilencéves korukban visszakerül-
nek családjukhoz és  testvéreikkel meg szüleikkel együtt költöz-
nek vadonatúj otthonukba. Vajon mi várja őket a gyermekotthon 
kerítésének túloldalán, amely eddig védelmet nyújtott számukra 
a külvilág elől? Az ötös ikrek elindulnak a kalandos úton, amely-
nek buktatóit nem ismerik...

Izgalmas lebilincselő olvasmány.
N.T.
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Első ízben vehettem részt az Óév Búcsúztató Napok szervezé-
sében. Örömmel tapasztaltam, hogy a helybeliek és más települé-
sek lakói milyen érdeklődéssel fogadták a programsorozatot.

A  hagyományt  őrző  betlehemes  játékkal  színesebbé  tettük 
mindannyiunk ünnepét. 

Ezúton mondok köszönetet az önkormányzat nevében Márffyné 
Eszternek, Ferenczy Gábornénak, Márffy Bencének és nem utol-
só sorban a gyerekeknek: Bognár Balázs, Hunyady Csaba, Kovács 
Kristóf, Kovács Krisztina, Kovács Luca, Kovács Marcell, Makkai 
Levente, Márffy Bálint, Tóth Eszter, Tóth Enikő, Sárdi Zsolt, Si-
mon Luca, Palotás Laura. A Nyugdíjas Klubnak: Bácsi Lajosné, 
Szőnyi  Béláné,  Papp  Józsefné,  Tóth  Kálmánné,  Sárdi  Benőné, 
Péjó János, Péjó Jánosné, Véber János, Véber Jánosné, Tasi István, 
Tasi Istvánné, Simon Gábor, Papp Lászlóné és a Szilágyi Erzsébet 
Keresztény Általános  Iskola csengettyű csapatának. El ne  felejt-
sük azokat sem, akik a  jó hangulat mellé finom ízeket kínáltak: 
süteményt, gesztenyét, forralt bort és teát.

Az  ünnepre  kiírt  betlehem-készítő  pályázatra  két  pályamű 
érkezett, melyeknek ötletességét, elkészítését jutalmaztuk. A ké-
peken láthatók az elkészített művek, amelyek kiállításra kerültek 
2007 január 6-ig a Nagy Gyula Galériában.

Márffy Eszter és Kis Zsófia
a lovasi kis gyermekcsapat 

Nagy Tünde
teleházvezető

Karácsony fényei

Levél Bandótól
Szilveszterkor  az  emberek  sok  jó  kívánságot  kapnak  sze-

mélyesen, telefonon vagy akár e-mailen keresztül is. Abban a 
szerencsés helyzetben voltam, hogy Nagy Bandó András mű-
vészúr az óév utolsó napján számomra is eljuttatott két rövid 
verset, melyet most Önökkel is megkívánok osztani.

(Szendi Péter)

Staféta

Már csak egy napom van, 
szólal meg az óév.
Már csak egyet alszom, 
mondja rá az újév.
Szép volt minden napom, 
szónokol az óév.
Minden napom szebb lesz, 
válaszol az újév.
Öreg lettem, fáradt, 
így beszél az óév.
Friss vagyok és erős, 
dicsekszik az újév.
Akkor én most megyek, 
int búcsút az óév.
Elfoglalom helyed, 
köszönt be az újév.

Négy sor Szilveszterre

Adjon az isten cseresznyét, 
sütnivalónkhoz kemencét, 
zsenge Jancsit és Juliskát, 
imádom néném fasírtját. 

Balaton Riviera
Turisztikai Egyesület közgyűlése

Lovason a Faluház nagytermében került megrendezésre az 
öt település Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas, Paloznak telepü-
lések önkormányzatai és vállalkozói által létrehozott Balaton 
Riviera Turisztikai Egyesület éves közgyűlése január 19-én. 

Ismertetésre  és  elfogadásra  került  a  2006.  évi  tevékenységről 
szóló  beszámoló  és  a  2007.  évi  költségterv.  Az  eredményesebb 
és hatékonyabb munka érdekében néhány pontban változtatásra 
került az Alapszabály is, amelyet a közgyűlés szintén elfogadott. 
Az egyesület az eddig elvégzett marketing  tevékenységével és a 
2007. évi feladattervében megfogalmazott teendőkkel felkészült a 
szezonra. Elmondható, hogy a megalakulását követő első évben 
jól  gazdálkodott,  működőképességét  bizonyította.  Célja,  hogy 
a  későbbi  években  már  az  önkormányzatok  támogatása  nélkül, 
saját magát fenntartva végezze a létrejöttéért megfogalmazott fel-
adatokat. 

Végezetül a közgyűlés az egyesület egy éves évfordulója alkal-
mából rendezett fogadással zárult.

Az ízletes hideg és meleg ételek, italok, torta felszolgálása a SÉF 
Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Is-
kola támogatásával történt.

Az egyesület továbbra is várja Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas, 
Paloznak területéről szobakiadók, vendéglátók és szolgáltatáso-
kat  nyújtók  jelentkezését  együttműködés  céljából.(Érdeklődni: 
Keresztes Éva 06/70-371-8501 telefonszámon lehet. Web: www.
balatonriviera.hu)

Keresztes Éva
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Lovasi Esték
Várok mindenkit

szeretettel
a Lovasi Esték

következõ elõadására,
melynek témája:

A mandulatermesztés 
kérdései.

elõadó:
Varga Vilmos

idõpont:
2007. február 08.

18.00 óra

Megjelenésükre feltétlen 
számítok!

Nagy Tünde
teleházvezetõ

Készülődés
a farsangra

Kedves gyerekek!
Farsangi álarc készítésre 

hívlak benneteket!

Helyszín:
számítógép-szoba

Időpont:
2007. február 17.

10.00 órától

Várok mindenkit!
Nagy Tünde

A közelmúltban tartotta 
meg a Balaton Riviéra Tu-
risztikai Egyesület évadnyitó 
közgyűlését a lovasi faluház 
nagytermében. Mayer Gyula 
elnök készséggel állt a sajtó 
képviselőinek a rendelkezé-
sére.

– Az elmúlt év a kívülálló 
számára meglehetősen mozgal-
mas volt a szervezet életében. 
Sikerült megvalósítaniuk mind-
azt amit elterveztek?

– A legfontosabbnak azt tar-
tom,  hogy  egy  olyan  illusztris 
kiadványunk jelent meg három 
nyelven,  melyre  méltán  büsz-
kék  lehetünk.  Az  egyesület  a 
kezdeti nehézségek után - és itt 
elsősorban  az  adminisztrációs 
problémákra,  a  késői  bejegy-
zésre  gondolok  –  megvalósí-
totta  mindazokat  az  elképze-
léseket,  amelyet  célul  tűzött 
ki  maga  elé.  Sikerült  a  tagok 
létszámát,  valamint az öt köz-
ségben  a  vendégéjszakák  szá-
mát  növelnünk.  Persze  mind-
ez  annak  is  köszönhető  volt, 
hogy a tavalyi nyár lényegesen 
kedvezőbb volt időjárási szem-
pontból,  mint  a  2005-ös.  Ami 
külön  öröm  volt  számunkra, 
hogy  vendégek  érdeklődése 
kimagaslóan jó volt a szilvesz-
teri  időszak  alatt  is.  Tisztában 
vagyunk persze azzal is, hogy a 
tagok  létszámát  folyamatosan 
bővíteni  kell.  Jól  tudjuk,  hogy 
a  mai  gazdasági  helyzetben  a 
vállalkozók kétszer is meggon-
dolják azt, hogy hova is fektes-
sék be pénzüket. Véleményem 
szerint tagjaink idővel belátják, 
hogy  érdemes  egy  szakmai 
szervezethez  tartozni,  hiszen 
sok minden történik az ő érde-
kükben ő értük.  

– Múltkori beszélgetésünkkor 
említést tett arról is, hogy az 
önkormányzatoknak jobban a 
szívén kellene viselniük az egye-
sületet. Mindez változott-e az 
elmúlt hónapok során?

– Mind az öt önkormányzat 
a  polgármestereken  keresztül 
teljes  mellszélességgel  mellet-
tünk áll! Fontos, hogy ne csak 
a  szervezet  vezetőségével,  ha-

nem a tagokkal is jó kapcsola-
tot ápoljanak. Idővel ugyanis az 
önkormányzatoknak  is  át  kell 
állniuk a  szolgáltató központú 
mentalitásra,  ahol  a  vállalko-
zó azt érzi, hogy a hivatal az ő 
munkáját segíti, támogatja. 

– Az elmúlt évben a nívós 
kiadványon kívül elkészült az 
egyesület weboldala, közös tér-
képe van az öt településnek, va-
lamint utazási kiállításokon is 
részt vettek. Mi mindent szeret-
nének megvalósítani a 2007-es 
esztendőben?

–  Reményeink  szerint  idén 
több  régiós  vásáron  jelen  tu-
dunk  lenni,  hogy  ezáltal  is 
népszerűsítsük  a  régiónkat.  A 
potenciális  közönség  ugyanis 
egyértelműen  belföldről  jön 
hozzánk.  Olyan  önálló  arcu-
latot  szeretnénk  megjeleníte-
ni  ezeken  a  rendezvényeken, 
amely az odalátogatók számára 
vonzóvá teszi a környékünket. 

– Ezek szerint a cél továbbra 
is a belföldi turizmus erősítése?

– Mivel az utóbbi években a 
külföldiek száma  jobb esetben 
is  stagnált  a  Balatonnál,  míg 
a  hazai  vendégek  száma  foko-
zatosan nőtt, ezért a válaszom 
egyértelmű:  igen. Ez az egyet-
len  kitörési  pont  jelen  pilla-
natban,  ahol  növelni  tudjuk  a 
vendégéjszakák számát. Persze 
fontosak továbbra is a külföldi 
turisták,  hiszen  az  itt  töltött 
vendégéjszakák számát  tekint-
ve  még  mindig  ők  tartózkod-
nak legtöbbet a Balatonnál. 

– Az internetes on-line meg-
rendelés mennyire lett népszerű 
a vendégek körében?

– A „Balaton.hu” - val közö-
sen  együtt  indítottuk  el  ezt  a 
szolgáltatást. Aki az interneten 
keresztül szeretné megismerni 
a régiónkat az a  tagjaink szol-
gáltatásait  is  figyelemmel  kí-
sérheti. Voltak már  interneten 
keresztül  helyfoglalások,  mely 
reményeim  szerint  idén  még 
népszerűbbé válik. Újabb kiad-
ványt nem kívánunk megjelen-
tetni ebben az évben, de a kö-
zös programok megjelentetése 
továbbra  is  napirenden  sze-
repel.  Ebben  a  kis  füzetben  a 
vállalkozásoknak is szeretnénk 
reklám lehetőséget biztosítani, 
hogy ezáltal minél népszerűb-
bé váljanak a régióban. 

– Ha kifogna a Balatonból 
egy aranyhalat, – feltéve, ha 
van hal a Balatonban – akkor 
mi mindent kívánna az elkövet-
kezendő évekre?

– A Balatonban van hal,  így 
csak  azt  tudom  kívánni,  hogy 
akik  velünk  együtt  dolgoztak 
eddig,  továbbra  is  ilyen  kitar-
tással,  intenzitással  szorgos-
kodjon  a  szervezet  életében. 
A vállalkozó társaimnak pedig 
azt kívánom, hogy végre érjük 
már  meg,  hogy  a  turizmus, 
mint stratégiai ágazat, valóban 
azzá  váljon.  Remélem,  hogy 
idén  nyáron  tovább  erősödik 
majd a turizmus és mindez egy 
kitűnő idővel is párosul. 

Szendi Péter

Erősödő turizmus a mikrorégióban
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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

Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Szendi Péter
Tel.: 06 30 530 3466

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

1/8 oldal

600,- Ft

1/4 oldal

1.100,- Ft

1/2 oldal

2.000,- Ft

egész oldal

4.000,- Ft

Hirdetési díjak

Szemétszállítási díjak
Lovas Község közigazgatási területén a szilárd hulladékgyűjtésre, 
szállításra és elhelyezésre vonatkozó 2007. évre meghatározott 
lakossági szolgáltatási díjak:

Állandó lakos
Mennyiség: 120 liter
223 Ft/alkalom
62 alkalom/év
Éves díj: 13 826 Ft

Nyaraló
Mennyiség: 120 liter
223 Ft/alkalom
37 alkalom/év
Éves díj: 8 028 Ft

A megállapított díjak a 20%-os áfát nem tartalmazzák.

Lovas község közigazgatási területén a szilárd hulladékgyűjtésre, 
szállításra és elhelyezésére vonatkozó 2007. évre meghatározott 
közületi (vállalkozások) szolgáltatási díjak:
 

Edényzet Díj
60 liter 178 Ft + 205% ÁFA
110-120 liter 223 Ft + 20% ÁFA
240 liter 446 Ft + 20% ÁFA
770 liter 1.561 Ft + 20% ÁFA
1100 liter 2.230 Ft + 20% ÁFA
Zsák Bruttó 69 Ft/db

Tóth Gáborné
körjegyző

Hogy a vízmérőink
ne fagyjanak el

A DRV Zrt. az elmúlt két év folyamán jelentős szervezeti és személyi változáso-
kon ment keresztül. A vízmérő elfagyások megelőzése érdekében néhány hasznos 
dologra kívánjuk felhívni az olvasók figyelmét.

A vízmérő elfagyások túlnyomó többségükben a kellő gondosság hiánya miatt 
alakulnak ki. Sajnos gyakran nem fordítunk kellő figyelmet a vízmérők megfelelő 
szigetelésére, takarására. Az aknafedelek akár gondatlanságból, akár lopásból be-
következő hiánya is okozhat fagyást. 

Egy 1995-ös Kormányrendelet értelmében az elfagyást megelőző intézkedések 
elmulasztásából adódó költségek a fogyasztót terhelik. A károk, akár több tízezres 
nagyságrendűek is lehetnek, így érdemes odafigyelni minderre. 

A DRV az alábbi pontokban fogalmazta meg, hogy mire érdemes odafigyelni.
– Érdemes a vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel ellátni, mely 

az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt. A szigetelőanyag tekinte-
tében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. 
A hőszigetelés mértéke mindenkor függ a külső hőmérséklet alakulásától.

– Mindig ellenőrizni kell az aknafedlap illeszkedését. Nem szabad, hogy héza-
gok legyenek, hiszen ekkor a levegő az aknába áramolhat. A lebúvónyílást 
záró aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal (hungarocell) kell ellátni. 

– Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében érdemes a téli, használa-
ton kívüli időszakra a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot ideiglenesen 
elzárni.

– A télen nem használt ingatlanok rendszeres ellenőrzése szintén javasolt, 
mert az esetleges bekövetkező károk mihamarabbi észlelése több tízezer 
forint kártól óvnak meg bennünket.

Fontos elérhetőségek a DRV-nél

Illetékes ivóvíz üzemvezetőség – Balatonfüredi Ivóvíz Üzemvezetőség
8230 Balatonfüred, Germering utca
Üzemvezető: Filep Miklós
E-mail: filep.miklos@drv.hu
Tel.: 87/343-210. Mobil: 30/956-3385

Illetékes szennyvíz üzemvezetőség – Balatonfüredi Szennyvíz Üzem-
vezetőség

8230 Balatonfüred, Tihanyi utca
Üzemvezető: Soltész Ferenc
E-mail: soltesz.ferenc@drv.hu
Tel.: 87/343-011. Mobil: 30/268-4323
Illetékes területi főmérnök: Lenthár József
E-mail: lenthar.jozsef@drv.hu
Tel.:87/581-512. Mobil: 30/956-3383

Ügyfélszolgálat
Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf.: 888.
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu
Személyes ügyfélfogadó iroda: Balatonalmádi, Eötvös utca 25.
Tel.: 88/438-916
Hibabejelentés. 87/ 342-611, 87/581-523

Társasági Központ
8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
Levelezési cím. 8601. Siófok, Pf.: 59.
Tel.: 84/501-000. fax: 84/ 501-001
E-mail: drv.zrt@drv.hu
Honlap: www.drv.hu


