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Elfogadta a képviselő-testület az 
önkormányzat és a körjegyzőség 
költségvetését. Ebben az évben val-
amivel több mint 70 millió forint 
bevételre számíthat a település. 

Idén 21,7 millió forint állami nor-
matíva és 22,9 millió forint adóbevé-
tellel számol az önkormányzat. A leg-
nagyobb bevétel az építményadóból 
várható, több mint 14 millió forint, 
míg az iparűzési adó 5,1 millió forint-
tal növeli a büdzsét. A gépjárműadóból 
3,4 millió forint, az idegenforgalmi 
adóból előreláthatólag 400 ezer forint 
bevétele származik az önkormányzat-
nak. A kiadási oldalt 58,7 millió for-
intban állapította meg a testület. Ebből 
20,1 millió forintot fejlesztésekre 
szán az önkormányzat. A legnagyobb 
beruházás a Csárda utca aszfaltozását 
érinti, mely 10,4 millió forintba kerül. 
A körjegyzőség kiadási oldalán 11,2 
millió forint szerepel lovasi oldalon, 
melyet továbbra is lakosság arányosan 
határoznak meg. A bevételi források 
az előző évhez képest 160 ezer forint-
tal csökkentek.

 Elfogadták az önkormányzat 2011-
es munkatervét, illetve módosításra 
került a Szervezeti és Működési Szabá-
lyzat. Jóváhagyták a Teleház és köny-
vtár idei költségvetését, mely valamiv-
el több mint 2,5 millió forintot tesz 
ki. Kéri Katalin ismertette a tervezői 
válaszokat a rendezési tervvel kapc-
solatosan, illetve beszélt a Társulási 
Tanács működtetéséről. 

A balesetveszélyes csomópontok 
átalakítására, valamint a gyalogosok 
védelmének növelésének támogatására 
nemrégiben pályázatot írtak ki. A 
Balatoni utca sebesség csökkentésére, 
valamint a Fő utcai buszöblök ki-
alakítására  tervezői ajánlatot és költ-
ségbecslést kértek be annak érdekében, 
hogy a pályázat esetleges benyújtásáról 
a képviselő-testület dönteni tudjon. 

A tűzjelző rendszer felülvizs-
gálatával megbízott Full-tech Kft. a 
Faluház tűzjelző rendszerét felülvizs-
gálta. A tűzjelző rendszer a Balaton-
füredi Tűzoltósághoz kerül átjelzésre. 
A tűzoltóság képviselője az átadást 
megelőzően a rendszert átnézte és 
megállapította, hogy a tűzjelző rendsz-
er garázs, műhely, kazánház területén 
nem történt meg. Meglátásuk szerint 

ezekben a helyiségekben szükséges 
lenne a tűzjelző rendszer kiépítése, 
mivel ott gépek, üzemanyag  tárolása 
történik. A Full-Tech Kft. előzetes 
szóbeli ajánlata szerint 8 db érzékelő 
beszerelésére lenne szükség ezekben a 
helyiségekben. 

Dr. Bardóczi Miklós háziorvos kére-
lemmel fordult az önkormányzathoz, 
hogy az általa biztosított alapszolgál-
tatás működését támogassa. Az önko-
rmányzat a rendelőt és a hozzátar-
tozó helyiségeket, azok felszerelésével 
együtt továbbra is ingyen, bérleti díj 
nélkül biztosítja. A háziorvos többszöri 
szóbeli kérelme alapján a rendelőbe az 
önkormányzat egy darab vezetékes tel-
efont biztosít, de annak költségeit nem 
finanszírozza. 

Szendi Péter

Jóváhagyták
az első fordulóba  a költségvetést
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Ez év január 1. is hozott új változá-
sokat a közlekedési szabályokban. Ezek 
közül a mindennapi közlekedőket érin-
tő legfontosabbakat foglalom össze.

A 7500 kg-ot meghaladó megengedett 
legnagyobb össztömegű tehergépkocsi-
val, vontatóval, valamint e járműből és 
pótkocsiból álló járműszerelvénnyel előz-
ni tilos az azonos irányú forgalom számá-
ra két forgalmi sávval rendelkező autópá-
lyán és autóúton, 6 és 22 óra között. 

A 3500 kg megengedett együttes töme-
gű vagy a 7 métert meghaladó járművel, 
illetőleg járműszerelvénnyel, lakott terü-
leten kívül másik jármű mögött olyan kö-
vetési távolságot kell tartani, hogy a két 
jármű közé legalább egy - az előzést vég-
rehajtó – ugyanilyen méretű jármű biz-
tonságban besorolhasson.

A jogszabályi változások lehetővé teszik 
az autóbusz- és vasúttársaságok számára 
az elektronikus biztonságtechnikai felvé-
telek készítését a járművükön és a megál-
lókban, természetesen az adatkezelés sza-
bályainak betartása mellett. 

A közlekedési hatóság engedélye alap-
ján lehetőség lesz zárt rendszerű elekt-
ronikus formában, interneten keresztül 
is felkészülni a közúti járművezetői tan-

folyam elméleti anyagából, ugyanakkor a 
járművezetői vizsgabiztosok, szakoktatók 
és iskolavezetők képzése csak szakirányú 
műszaki felsőfokú oktatási intézmények-
ben történhet.

Az elsősegélynyújtás vizsgarendje 
2009. október 1-jén változott meg. A kép-
zést több helyen lehet igénybe venni, de a 
mentőszolgálat által kiírt vizsga feladato-
kat kell megoldani. Ennek oka, hogy az 
orvos-szakmai elvárások szerint az élet-
ben tartáshoz ma már nem elég pusztán 
lélegeztetni, komplex újraélesztésre van 
szükség. A segítőnek fel kell tudnia ismer-
ni, milyen segítségre szorul a sérült sze-
mély. A defibrillátor programok terjedése 
is szükségessé teszi a korszerű újraéleszté-
si ismeretek terjesztését.

A törvény megtiltja mindenféle rek-
lámhordozó elhelyezését a közutak köz-
vetlen környezetében, illetve a lakott te-
rületen kívül az úttest mellett is. A tila-
lom nem vonatkozik a négy négyzetmé-
ternél kisebb reklámtáblákra, valamint a 
benzinkutak cégjelzéseire és a közlekedés 
biztonságát szolgáló közérdekű tájékozta-
tásokra. A közlekedési hatóság a rendel-
kezést megszegő ingatlantulajdonosokat 
a szabálytalanul elhelyezett reklámok el-
távolítására, illetve 500.000 forintos bír-

ságra kötelezheti.
Igaz, hogy 2010. januári szabályválto-

zás, de nem árt ismételni, a gyalogos át-
kelőhelyeket az autósoknak olyan tempó-
ban kell megközelíteni, hogy még az át-
kelőhely előtt képesek legyenek megállni.

A jármű vezetője, mielőtt a jármű-
vel a telephelyről elindul, nemcsak a jár-
mű műszaki állapotát (kormányberende-
zés, fékberendezés, gumiabroncsok, vala-
mint világító- és fényjelző berendezések), 
hanem a hatósági jelzések, rendszámtáb-
lák meglétét, állapotát, jól láthatóságát is 
köteles ellenőrizni. A hatósági jelzéseket, 
rendszámtáblákat a járművön kijelölt he-
lyen, jól olvasható állapotban kell tartani, 
azt megváltoztatni, letakarni vagy jogo-
sulatlanul eltávolítani tilos.

A tél hozott már fagyot, hozott jeget a 
Balatonra is. Ne felejtsék el, és ne csak a 
korcsolyázásra alkalmas terület kijelölé-
sét szabályozó rendelet kedvéért, csak a 
megfelelő vastagságú és állapotú jég al-
kalmas a téli sportok gyakorlására. Ne 
kockáztassák sem a saját, sem gyermeke-
ik, barátaik életét, testi épségét felelőtlen 
magatartással!

Stanka Mária
r. őrgy.

KRESZ változások 2011

Katasztrófák és végidő?
Helyszín: Lovas Faluház kultúrterem

2011. február 9. (szerda) 18 óra
Előadás: A szeretet az üdvösség útja!
Előadó: Dr Márfi Gyula a Veszprémi Főegyházmegye érseke

2011. február 16. (szerda) 18 óra
Előadás: :”Ítélet-Idő”- Precesszio váltás, az Új Napciklus jelei.  
Előadó: Joó Katalin pszichotronikus gyógyitó

2011. március 2. (szerda) 18 óra
Előadás: Túlélés -újjászületés
Előadó: Dr. Tóth Ferenc a Szent István Egyetem docense

2011. március 16. (szerda) 18 óra  
Szervezés alatt

2011. március 30. (szerda) 18 óra
Előadás: A spiritualitás jelentősége: Az idősödők katasztrófa lélektana
Előadó: Dr. Iván László gerontológus a Semmelweis Egyetem professzora

2011. április 13. (szerda) 18 óra
Előadás: A Föld gazdái avagy  kirablói
Előadó: Jókai Anna Kossuth- díjas író és költőnő

2011. április 16. (szombat) 15 óra
Előadás: „A válság mint esély.”
Előadó: Dr Kopp Mária pszichológus a  Semmelweis Egyetem professzora

A már kialakult gyakorlat szerint az előadások után nyílt kérdésekre van 
lehetőség, ezután pedig az „ emlékkönyvbe” lehet aláírást kérni,

illetve a személyes kérdéseket feltenni.

A műsorváltozás joga fenntartva!

A belépés díjtalan, adományokat a rendezvény fenntartására

szívesen fogadunk!

Szervező: Lovas Község Önkormányzat

Honlap: www.lovas.hu

Információ:20/6624104,20/9568558,  konyvtar@lovas.koznet.hu
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Óévbúcsúztató Napok Lovason
A 2010 december 23-án került meg-

rendezésre a lovasi gyerekek Betlehe-
mes műsora. Nagyon színvonalas volt 
az előadás; kiválóak voltak a kosz-
tümök, a díszlet, a gyerekek előadás-
módja. Köszönjük felkészítőjüknek 
Márffyné Eredics Eszternek az idejét, 
lelkesedését, bíztatását és a gyerekek-
nek, fiataloknak a fellépést.

A fellépő gyerekek névsora: Balázs 
Anna Virág, Balázs Olivér László, Grüll 
Norbert,  Heidinger Alex, Heidinger 
Krisztián, Heidinger Noémi, Heidinger 
Richárd, Heidinger Szilárd, Hercz Máté, 
Kósa Barnabás, Kovács Kristóf , Ko-
vács Kriszti, Kovács Luca, Márffy Bá-
lint, Márffy Gáspár, Palotás Laura, Si-
mon Luca, Somlai Viktória, Spirk László, 
Tóth Eszter.

Köszönetet szeretnénk mondani a 
színpadállítóknak is, a díszítőknek, a 
forraltbort és teát készítőknek/kínálók-
nak. Köszönjük a sok finom pogácsát, 
a süteményeket, a kellemes karácsonyi 
hangulatot, a sok kedvességet és figyel-
mességet.   

Nyitott pincék
2010. december 27-30.:
A rendezvénysorozat első színhelye a 

Sarok Borozó volt. Finom tócsi, vadpör-
költ, kellemes borok és néptánc előadás 
tette színvonalassá az eseményt.

December 28-án Pap Huba pincéjénél 
finom nemzetközi és magyaros ételekben, 
zamatos borokban és Nádasi Elemér har-
monika muzsikájában volt részük a ven-
dégeknek. A rendezvény teljes bevételét 
Pap Huba és családja a rászoruló lovasi 
gyermekek részére ajánlja fel.

December 29-én Tóth János pincéjé-
ben finom ételek kísérőjeként kóstolhat-
tuk meg a remek borokat, a zenét három 
citerás szolgáltatta.

December 30-án a Csiszár Családi Pin-
cében remek hidegtálakat szolgáltak fel 
a kiváló borok mellé. A kultúra is sze-
repet kapott: Kolti Helga színművésznő 
„Gyöngyszemek a borról” című előadását 
hallhatták a kedves vendégek.

December 31-én a Lovas Egyesü-
let szervezésében került sor a szilveszte-
ri batyus bálra. Volt zene, tánc, tombola, 
ólomöntés, tűzijáték, vidámság.

Forraltborfőző verseny
2011. január 2.
Nagyon jó volt a hangulat január 2-án 

a Templom téren. 13 csapat nevezett be 
a versenyre, köztük Alsóörs, Felsőörs, 

Paloznak és Lovas Képviselő Testüle-
tei. Sok volt az érdeklődő, finomak vol-
tak a borok és hozzá a sós és édes sütemé-
nyek, melyeket a falu asszonyai készítet-
tek. Külön köszönet Gerbelné Magdi né-
ninek, aki 4 kg lisztből csinált fantaszti-
kus pogácsát, valamint Sárdi Benőnének, 
Péjó Jánosnénak és Tóth Kálmánnénak, 
akik zsíroskenyeret készítettek és kínál-
tak a résztvevőknek.

Köszönjük Vajda Kálmánnak a forralt-
bor-főző verseny szervezését. Bírák vol-
tak: Csiszár Péter, Both Gábor, Kovács 
Endre festőművész és Antal Gyula.

Helyezettek:
I. Ács Éva és Károly 
II. Paloznak Önkormányzat csapata
III. Sarok Borozó

Közönségdíjak:
I.   Alsóörsi Önkormányzat
II.  Fehér Család
III. Mecséri Sándor

Különdíj:
Felsőörsi Önkormányzat

Nem csak a rendezvényeink látogatott-
sága múlta felül a várakozásokat, hanem 
a média érdeklődése is: a Naplóban cikket 
írtak rólunk és a Veszprém TV is megláto-
gatta egyik rendezvényünket. Nagyon szép 
teljesítmény ez egy ilyen picike falutól.

Köszönjük mindenkinek a segítséget, 
a részvételt, azt, hogy hozzájárultak egy 
év sikeres, vidám lezárásához és egy – re-
mélhetőleg –  örömökben, jó egészségben 
gazdag új év kezdetéhez.

Hull Zita
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A Lovas Jövőjéért Egyesület 2009. március 23-
án alakult.

Főbb céljaink a közösségi szellem erősítése, a 
kulturális élet fejlesztése, továbbá nevelés, okta-
tás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, egész-
séges táplálkozás és mozgáskultúra fejlesztése, 
egészséges életmódra nevelés.
 
Lovas Jövőjéért Egyesület
2011. évi programjai:

Február 12. 16 óra
Farsangi bál: jelmezverseny, vetélkedők kicsik-
nek és nagyoknak, zene, tánc, tombola

Március 25. 17 óra
Klubdélután
Minden korosztályt, játszani, beszélgetni vá-
gyót szeretettel várunk

Április 23.
Húsvéti játszóház gyerekeknek

Június 18. 17 óra
Klubnap a Milleniumi Parkban 
Minden korosztályt, játszani, beszélgetni vá-
gyót szeretettel várunk

Szeptember
Szüreti bál az Egyesület tagjainak

Október 14. 17 óra
Klubdélután,
Minden korosztályt, játszani, beszélgetni vá-
gyót szeretettel várunk

December 9. 17 óra
Karácsonyi koncert és vásár

A programok változhatnak, igyekszünk a honla-
pon naprakész tájékoztatást nyújtani.

Lovas Jövőjéért Egyesület
2011. évi programjai

Február 12-én egy napra mindenki az lehet,
aki / ami szeretne lenni

Farsang lesz Lovason a Faluházban!   
 

14 éves korig jelmez/álarc viselése kötelező. 
Minden jelmezes gyermek jutalmat,

a jelmezt viselő felnőttek üdvözlő italt kapnak.
Belépő: 200 Ft (14 év alatt és 80 év felett ingyenes)

16.30-kor gyerekek jelmezes felvonulása a nagyteremben
Büfé, zene, játékos vetélkedők, tombola, zsákbamacska

Minden korosztályt szeretettel várunk!
Információ: 

Hull Zizi (20 323 9797)  |  Sárdi Benőné (447 581)
Zurányiné Kati (575 030)  |  Tóthné Farkas Mária (70 379 3703)  |  Vellai János (30 597 6914)

HIRDETMÉNY

Lovas településen a 2011. 
évben varható kéménysep-
rő-ipari munkavégzés idő-
pontjai:
Április, július, augusztus, 
október. Az ütemezéstől 
való esetleges eltérés esetén 
írásos értesítést küldünk.
A munkavégzés pontos 
időpontjáról a Polgármes-
teri Hivatalt értesítjük.

Puska Ferenc
ügyvezető

kéményseprő mester

ÚJRA MEGNYÍLT A TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR LOVASON
Nyitvatartási idő:

Hétfő: 15.30-18.30 Kedd: 15.30-18.30 
Szerda: 15.30-18.30 Csütörtök: 15.00-18.00 

Péntek: 15.00-8.00  Szombat-vasárnap: szünnap

Szolgáltatások:
számítógép- és internet használat; szkennelés, nyomtatás; fénymásolás; CD-  és DVD írás  fax küldés és fogadás belföldre.

Elérhetőségek:
Telefon: 87/575-083

E-mail:  konyvtar@lovas.koznet.hu

Szeretettel várok minden kedves látogatót. 

Bognár Mónika
művelődésszervező

GYÓGYTORNA
A FALUHÁZBAN

Gyógytorna indul 
februárban is

heti két alkalommal a 
Lovasi Faluházban.

Jelentkezni a 
teleházban lehet.
Szeretettel várunk 

mindenkit!

Bognár Mónika
művelődésszervező
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Az ünnepek alatt külföld-
ről érkezett vendégeink is vol-
tak. Családjainkat érintő témák 
után, a mindennapi élet sokszí-
nűségéről, bajokról, örömökről, 
problémákról beszélgettünk, 
úgy hazai, mint külhoni példá-
kat említve.

Tanulságos vita alakult ki kö-
zöttünk, amikor elemezni kezd-
tük annak okát, hogy miért ta-
lálkozunk oly sok barátságta-
lan, sőt udvariatlan eladóval, ki-
szolgálóval, alkalmazottal úgy 
a magán, mint az állami szektor 
soraiban. Tévedések elkerülé-
se végett, hangsúlyozom, nem-
csak itthon vannak udvariatlan 
kiszolgálók, pénztárosok, de 
külföldön is akad számtalan ha-
sonló példa, akár a keleti, akár 
a nyugati országokat nézzük. 
Lipcsei barátunk szerint;

– 2011-et írunk, huszonkét 
éve omlott le a berlini fal és a 
Szovjetunió, akkor kinyíltak a 
kapuk nyugat felé. Látjuk, hogy 
a kapitalizmus, azon belül is a 
piacgazdaság irányítja a világot. 
A gazdaság legfőbb célja a ke-
reskedelem, a piacszerzés, te-
hát a termelt javak, áruk értéke-
sítése. Ami számít az a hozam, 
amit az elégedett vevő, ven-
dég, fogyasztó optimál. Ami-
kor egy üzletben mosolyogva, 
előre köszönő, készséges el-
adó szolgál ki, akkor szándé-
kánál még többet is vesz a vá-
sárló, nem is szólva arról, hogy 
szívesen és állandóan oda fog 
visszajárni. A forgalom növe-
kedése lendíti előre a gazdasá-
got, emeli a minőséget és a dol-
gozók fizetését, esetleges juta-
lékát. Számomra érthetetlen, 
hogy majdnem mindegy milyen 
üzletbe megyek, nem üdvözöl-
nek, az eladók „hirtelen” elfog-
laltak lesznek, vagy egymással 
beszélgetnek, amikor is meg-
tudhatom, hogy mi volt a tegna-
pi meccs eredménye, vagy Ju-
cika miért hagyta Ödönt fakép-

nél, pedig én csak egy farmer-
nadrágot vagy húsz deka szalá-
mit akartam venni. Ilyen és ha-
sonló élmények sorozatban ér-
nek otthon is és itt is.

Ezek hallatta után, egyikünk 
megjegyezte;

– Mivel sokat járom, – a mun-
kám miatt, – Európa országait, 
hasonlóak a tapasztalataim, ta-
lán Olaszország a ritka kivétel. 
A legkirívóbb a volt szocialista 
táborban a helyzet. Az az érzé-
sem, hogy az elmúlt 22 év még 
nem volt elég a szabad piacgaz-
daság alkalmazásához és an-
nak jellemzőinek megtanulásá-
hoz. Az ottaniak úgy viselked-
nek, mintha még mindig szoci-
alizmus lenne, ahol nem a telje-
sítmény minősége volt a fontos. 
Lényeg, hogy volt egy munka-
hely, ahonnan biztos, hogy nem 
küldenek el, - hacsak az ille-
tő nem csinált kirívó szabályta-
lanságot, vagy rosszabb esetben 
bűntényt, - a munkaidőt vala-
hogy letöltötte, és munkáját jól-
rosszul elvégezte. A ma embere 
viszont olyan társadalomban él, 
ahol a meritokrácia az uralko-
dó forma, ami azt jelenti, hogy 
ez olyan társadalom, ahol a po-
zíció a teljesítménytől függ, rö-
viden; megfelelő embert a meg-
felelő helyre, pozícióba.

Döntő véleményét egy itte-
ni közgazdász barátunk így fo-
galmazta;

– Nézzétek, több oka van ná-
lunk a szolgáltató iparban fel-
merülő problémának. Elsőnek 
említem, hogy az idősebb gene-
ráció barátságtalansága a szoci-
alizmus relict-je, amihez hoz-
záadódik, hogy idősebb korban 
nehezebben tanul újat az em-
ber. A fiataloknál viszont egy 
teljesen új, modern probléma 
alakult ki, ami nemcsak ittho-
ni jelenség. Társadalmunknak 
a technika rendkívüli fejlődé-
sével kell együtt élnie. Ez a ge-
neráció a mobiltelefon, a televí-

zió, a komputer mellett nő fel, 
ahol a szociális kontaktus alig 
érvényesül, amikor a képernyő 
elé ülve szinte teljesen anonim 
marad, sőt a nagy „Ő” is meg-
található az internet segítségé-
vel. Ezek után, hogy tudjon egy 
18 és 30 év közötti fiatal, finom 
érzéseket, szolid, szabatos be-
szédet egy vele szemben álló-
val kifejleszteni, és így példá-
ul, mint eladó a vevő kívánsá-
gának megfelelni? Szép dolog 
a meritokrácia, de manapság 
a munkahelyek hiánya miatt, 
emberek ezrei vállalnak olyan 
munkát,- megélhetésük biztosí-
tásának érdekében,- amire nin-
csenek kellően kiképezve, vagy 
egyéni beállítottságuk okán 
nem megfelelőek.  Elvárhatjuk 
még manapság is, hogy a vásár-

ló, a páciens, az utas a legfonto-
sabb? Ezt a legtalálóbban a né-
met fejezi ki, amikor azt mond-
ja; Der Kunde ist König!

A válasz tulajdonképpen igen 
kell, hogy legyen, mert a pén-
zünkért elvárhatjuk, sőt meg-
követelhetjük a megbecsülést, 
a barátságos, korrekt figyelmet, 
hiszen azt az összeget, amit ott-
hagyunk mi is munkával keres-
tük meg, és a szolgáltató eleve 
ebből él, és a szó nemes értel-
mében kellene, hogy udvaria-
san, barátságosan, becsületesen 
kielégítsen! Sajnos arra nem ta-
láltunk választ, hogy ezt milyen 
úton lehet elérni, vagy tulajdon-
képpen kinek is lenne a feladata 
ilyen irányú nevelés biztosítása.

J.v.P.

Gondolatok
a meritokráciáról

„Szállást keres
a Szent Család…”

Advent időszakában másfél évtizedes hagyomány 
folytatódott Lovason, amikor 2010. december 14 – 
22. között vitéz Ajtós József László kerületi esperes, 
plébános atya vezetésével ismét megrendezésre 
került a „Szállást keres a Szent Család” ájtatosság 
sorozatot.

A népi vallásosságban gyökeredző népszokás szerint 
kilenc kiválasztott család esténként egyik családi 
otthonból a másikba viszi a templomban előzetesen 
megáldott Szent Család  képet, amely előtt együtt 
imádkoznak és énekelnek.

A befogadó család a Szentképet egy napig őrzi, 
otthonának középpontjában helyezi el, majd másnap 
átadja a következő római katolikus családnak.  

2010.december 14-én Magyar Pálné, 15-én Kovács 
Károly, 16-án vitéz Pintér Kornél, 17-én Nesztinger 
Péter, 18-án Palotás Károly,  19-én Márffy Bence, 20-án 
Ferenczy Gáborné, 21-én Kemenes Dénes, 22-én pedig 
Gerbel Ferencné és családjaik fogadták be otthonaikba 
Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézus 
Krisztust, megemlékezve a Szent Család betlehemi 
szállás kereséséről.

vitéz Pintér Kornél



6 Lovasi Hírek

Mozgalmas évet hagyott 
a háta mögött a Balaton Ri-
viéra Turisztikai Egyesü-
let. Paloznak kilépett a szer-
vezetből, ugyanakkor több 
tízmillió forintot nyertek 
a TDM pályázaton. Mayer 
Gyula elnök szerint az idei 
szezon meglehetősen elszo-
morító volt.

– A pályázati feltételeket 
időrendben teljesítettük, ami 
az irodáink átalakítására és a 
községek turisztikai koncep-
ciójának a kidolgozására vo-
natkozik. Partner kapcsolata-
inkat sikerült még inkább el-
mélyíteni, a négy településen 
(Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Cso-
pak szerk.) a szolgáltatókat ak-
tívabb részvételre sarkalni. 
Azonban vannak olyan terüle-
tek, amelyekre nagyobb ener-
giát kell fektetnünk. Ilyen pél-
dául a koncentrált piacokon, 
vásárokon való megjelenés, 
illetve a potenciális vendég-
kör célzott helyi megkeresése. 
Hozzáteszem a mostani pályá-
zatnak mindez nem volt célja. 

Tudomásom szerint a máso-
dik kiírásban nagyobb hang-
súlyt fektetnek a marketingre, 
amely elsősorban az említett 
feladatokra vonatkozik majd. 

– Minden egyes forintot sike-
rült elkölteniük?

– Vannak még tartalékaink, 
de időarányosan a válaszom 
igen. Ez egy két éves tender, jö-
vőre már a látványosságra kí-
vánunk hagyatkozni. 2011-ben 
három darab érintőképernyős, 
mobil tájékoztató központot 
építünk, tizenegy informáci-
ós táblával gazdagodnak a fal-
vak. Természetesen a szobaki-
adókra és a különféle szolgálta-
tókra is gondoltunk, nekik egy-
séges táblákat biztosítunk. Ami 
még örvendetes, hogy a belföl-
di turisztikai vásárokon lénye-
gesebben jobban és intenzíveb-
ben képviseltetjük magunkat. 
Hat nagy városban propagál-
juk a négy községet, olyan he-
lyekre is eljutunk, ahová eddig 
még nem sikerült. Látványos, 
figyelemfelkeltő mobilpavilon-
jaink minden bizonnyal sok ér-

deklődőt vonzanak majd Sze-
gedre, Debrecenbe és Nyíregy-
házára. Külön öröm számom-
ra, hogy a négy önkormány-
zat egységesen úgy döntött, 
hogy jövőre górcső alá vonjuk 
a skandináv országokat, mert 
bennük még van perspektíva. 

– Mi lesz a következő lépés?
– Legelőször létre kell jön-

nie, minimum két szervezet 
között egy fúziónak, hogy ők 
együttesen pályázhassanak. 
Nemrégiben elvi megállapo-
dás született a tihanyi, füredi 
és almádi szervezet vezetői kö-
zött, hogy együtt, közösen, ki-
dolgozunk egy stratégiát, ami 
reményeim szerint eredmény-
re vezet, egy bizonyos célért 
kívánunk dolgozni. 

– Sokan panaszkodtak, hogy 
a szélsőséges időjárásnak kö-
szönhetően kevesebben keres-
ték fel 2010-ben a Balatont. Ez 
a mikrótérséget is érintette? 

–Sajnos igen, hiszen mint-
egy huszonöt százalékkal esett 
vissza a vendégéjszakák és a 
turisták száma a 2009-es év-

hez képest. Az időjáráson kí-
vül a gazdasági válság is most 
éreztette leginkább hatását, 
így nagy forgalom nem bo-
nyolódott le a négy települé-
sen. Bízom abban, hogy mind-
ez csupán egy átmeneti álla-
pot. Úgy vélem, hogy a mos-
tani kormány a turizmus el-
kötelezettje, olyan intézkedé-
seket hoznak, ami idővel ered-
ményre vezet. Jobban oda kell 
figyelnünk a termálfürdőink-
re, az egészségmegőrző- és ke-
rékpárturizmusra. A rekre-
ációs kártya bevezetése biz-
tos vagyok benne, hogy növe-
li majd a belföldi turizmus ha-
tékonyságát. Nem szabad abba 
a hibába esni, mint az üdülé-
si csekknél, melyet bárki, gya-
korlatilag bármire beváltha-
tott. Nagyobb odafigyelés-
sel, szigorú, de szociálisan ér-
zékeny elvekkel, hatékonyabb 
lehet a kártya bevezetése és 
hasznosulása. 

Szendi Péter 

Gyatra szezont zárt a Csopaki-medence

Körzeti megbízotti
fogadóórák

Édes Zoltán r. ftőrm. Alsóörs KMB (szolgálati mobil:30-
600-458l). Mindén hónap első péntekén 16-18 óráig.

Kaszás Zsolt r. ftőrm. Felsőors-Lovas KMB. Minden 
hónap harmadik szerdáján 16-18 óráig. Helye: Alsóörs 
KMB iroda, Alsóörs, Ady Endre utca 7. (Polgármesteri Hi-
vatal udvarán).

Bejelentéseiket megtehetik a 30-600-45-8l mobil-
telefonszámon vagy a Balatonalmádi RK 88-438-711 
ügyeletiszámán.

Idén szeretnénk újraéleszteni azt a régi szokást, amelyben meg-
osztjuk Önökkel kis falunk örömét és bánatát. Emlékezzünk az 
eltávozottakra és köszöntsük az újonnan érkezetteket.

JANUÁR HÓNAPBAN:

HALÁLOZÁSOK:
2011. január 6-án elhunyt Somogyi Attila.
Hozzátartozóinak, barátainak, ismerőseinek kívánjuk, hogy 
a sok szép emlék adjon erőt a fájdalom és a hiány elviseléséhez.

SZÜLETÉSEK:
Szeretettel és örömmel köszönt-
jük Lovas legújabb lakosát 
Major Rozáliát, aki 2011. január 
5-én született.

FELHÍ VÁS
Értesítem Önöket, hogy a Csopaki oktatasi Központ lőterén 2011. 

évében a felsorolt időpontokban, éles (pisztoly, gépkarabély, sörétes 
lőfegyver, távcsöves puska, géppuska) lőgyakorlatok kerülnek végre-
hajtásra. Változás esetén levelemmel megegyező módon értesítem 
önöket.

2011. január 10.-december 23. (folyamatos, hétvégén is) 7.00-19.00.
A biztonsági rendszabályok betartása érdekében kérem, hogy a 

környék 1akosságát, vállalatait, intézményeit, gazdaságait, illetve e 
szervek érintett dolgozóit a helyi szokások szerint a fenti időpontok-
ra tervezett lőgyakorlatokról értesíteni szíveskedjenek.

dr. Papné Végső Julianna
r. alezredes osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ
A választás óta eltelt időben a 
falugondnok úrral probléma-
mentes, jó munkakapcsolat ala-
kult ki. Ennek ellenére ő kérte, 
hogy február 1-től közös meg-
egyezéssel szüntessem meg a 
munkaviszonyát. Ehhez hozzá-
járultam és ezúton is köszönöm 
eddigi tevékenységét.

Ferenczy Gáborné
polgármester

ELNYERT
PÁLYÁZAT      

Mezőgazdasági út fejlesztésére 
kiírt pályázaton az (EMVA) 
alapból 9,5 millió forintot 
nyert Önkormányzatunk, 
mely összeget a Csárda utca 
aszfaltozására fordítjuk.

 Ferenczy Gáborné 
polgármester
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A Balaton jegén történő
sportolás, közlekedés

A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 
13/1996. (VI. 28) BM. Rendelet 2. § d illetve 1 bekezdésében 
foglaltak alapján, a vízirendészet rendőri szervei ellenőrzik a 
szabad vizek jegén tartózkodás szabályainak megtartását.

A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése 
érdekében munkatársaink jogsértések észlelése esetén enyhébb 
esetekben először csak figyelmeztetnek, a komolyabb, vagy 
visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak 
(helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés) Intézkedéseink során 
elsősorban a tájékoztató, figyelemfelhívó, figyelmeztető jelleg 
dominál.

46/2001. (XII.27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás 
alapvető szabályairól

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény l0l §-a ( l 
) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendelem el:

5. § (l) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken 
szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés a|á.

(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a 
jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog

(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
b/ járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;

c/ kikötők és veszteglőhelyek területén;
d/ folyóvizeken.
Néhány íratlan szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt 

tartani:
–  ne menjünk mély vizű területek feletti jégre, mert fokozottan 

veszélyes;
– a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan 

csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk 
közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy 
vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől 

– soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen
– legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, egy esetleges baleset, 

vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén 
a segélyhívásra (1817-es vízi segélyhívó, vagy a l12-es 
segélyhívó telefonszám);

– Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot 
értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégből 
mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett 
szakemberekkel. (105-ös segélyhívó);

– soha ne aludjunk el a jégfelületen;

Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
Víziközlekedési Osztály

Vízirendészeti Rendőrőrs Balatonfüred

– Egyedi kémény: 1466 Ft/db/év
– Kisközponti kémény 305 Ft/fm/év
– Gyűjtő kémény 1314 Ft/szint/év
– Nagyközponti kémény 1053 Ft/fm/év
– Tartalékkémény 759 Ft/db/év
– Üdülőkémény 2219 Ft/db/4 év

Szakvéleményadás 10980 Ft/db/eset
Ebből:
Kéményvizsgálat 6085 Ft/db/eset
Kiszállási díj 4895 Ft/eset

Megjegyzés:
1. A díjak 25 százalékos ÁFA-t tartal-

mazzák.
2. Négyévenkénti műszaki felülvizsgálat 

költségei az árakba beépítésre kerültek.
3. Az árak a kiszállás költségeit magukba 

foglalják
Fogalom meghatározások:
– Egyedi kémény: az olyan kémény, 
amely legfeljebb három helyiség ellátásá-

ra szolgáló tüzelőberendezés füstgázának 
égéstermékéneke elvezetésére szolgál 

– Gyűjtőkémény: több épületszint egymás 
feletti helyiségeiben lévő tüzelőberende-
zések kéménye  -Kisközponti kémény: az 
olyan kémény, amelyre legalább négy he-
lyiség ellátására alkalmas, 60 KW-nál ki-
sebb teljesítményű tüzelőberendezés füst-
gázának (égéstermékeinek) elvezetésére 
szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 
cm) 4096 cm2-nél

– Nagyközponti kémény: az olyan ké-
mény, amely 60 KW vagy annál nagyobb 
teljesítményű
tüzelőberendezés füstgázának (égéster-
mékeinek) elvezetésére szolgál, valamint 
a tüzelőberendezés
teljesítményétől függetlenül keresztmet-
szete (64x64 cm) 4096 cm2 vagy annál 
nagyobb

– Tartalékkémény: az olyan kémény, 
amelynél tényleges igénybevétel a más 
rendszerű hőellátás miatt nem ál1 fenn, de 
a hatályos rendelkezések szerint, illetve a 
fokozott biztonság miatt használható álla-
potban való tartása szükséges

– Üdülők kéménye: időszakos tartózkodás 
célját szolgáló üdülőegység kéménye

– Szakvélemény: az új égéstermék elve-
zetők kivitelezés közbeni, eltakarás előt-
ti ellenőrzésének eredményét, továbbá az 
újonnan épített vagy javított, illetőleg új-
ból használatba vett felülvizsgálati
kötelezettség alá eső kémények és tartozé-
kaik megfelelőségét igazoló a szolgáltató 
által kiállított tanúsítvány.

Puska Ferenc
ügyvezető

A Veszprém Megyei Önkormányzat rendeletében 
megállapított 2011. évben alkalmazandó

kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjtételek
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