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Kisebb változásokkal, de 
jóváhagyták az idei büdzsét. 
A tartalék összege emelke-
dett a változások után. 

A képviselő-testület a követ-
kező ülésre részletes tájékoz-
tatást kíván kapni a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület-
től a TDM pályázatot illetően, 
továbbá a napirendi pontok 
előtt döntés született, hogy a 
főépítészi állás betöltését nem 
támogatják. 

Kisebb változásokkal, de 
elfogadták az idei költségve-
tést. A felújítási-felhalmozási 
kiadások esetében a non-profit 
szerveknek átadott pénzesz-
köz 200 ezer forinttal csök-
kent, ezáltal 1 millió forinttal 
tervezik a református temp-
lom felújításának támogatását. 
A személyi juttatások, vala-
mint a munkaadókat terhelő 
járulékok kiemelt előirányzata 
1 fő állandó fizikai munkás 
alkalmazásának költségeivel – 

közel 1.4 millió forint- szintén 
csökkent. A dologi és egyéb 
kiadások kiemelt előirány-
zatán a gázenergia szolgál-
tatásokra betervezett összeg 
200 ezer forinttal növekedett, 
valamint a kisértékű tárgyi 
eszközök esetében a megemelt 
700 ezer forint tartalmazza az 
érdekeltség növelő pályázati 
önrészt. A változások után az 
általános tartalék összege így 
11.2 millió forintra emelke-
dett. 

Elfogadták a Balatonfüredi 
Kistérségi Többcélú Társu-
lás által elküldött kimutatást. 
Ezek alapján a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásban ki-
helyezett készülékek száma a 
tavalyi évben 430 darab volt, 
melyből 343-at támogattak. 
Lovason nyolc darab kihe-
lyezett készülék van, mely 86 
ezer forinttal növeli a költség-
vetés kiadási oldalát. 

Szendi Péter

Elfogadták a költségvetést

Farsang volt a Faluházban
Február 6.-án nagy ér-

deklődéssel, izgalommal és 
várakozással telve tartotta 
meg első farsangi mulatsá-
gát a Lovas Jövőjéért Egye-
sület. 

A rendezvény délután négy 
órakor kezdődött a Faluház-
ban. A zord időjárás ellenére 
nagyon sok érdeklődő, szám 
szerint körülbelül 60 fő lá-
togatott el. Gyerekzsivajtól, 
jóízű nevetéstől volt hangos 
aznap a faluház. A program 
a gyerekek jelmezes felvonu-
lásával kezdődött, amit utána 
közönségdíjas jelmezzsűrizés 
követett. Az első három he-
lyezett, -kik kilétüket mas-
karájuk alá dugva nem fedték 
fel- Ludas Matyi, varázsló és 
szuperhős voltak.  Jutalmuk 
a közönség tetszését kifejező 
tapsivaron kívül, könyvvá-
sárlási utalvány és egy em-
léklap volt. 

A lelkes apróságok és fiata-

lok a maskarák széles tárhá-
zában bűvölték el az izgatott 
és lelkes szülőket, nagyszü-
lőket, rokonokat és minden 
jelenlévőt. Példát mutatván 
az ifjaknak, volt néhány vál-
lalkozó szellemű felnőtt is, 
akik szintén jelmezt öltöttek. 
Vadásznak, kedves nővér-
nek, kalóznak, hastáncosnak, 
csupa szívnek, vagy éppen a 

világbékét hirdetvén, hippi-
nek öltöztek be. Ezen a napon 
mindenki az lehetett, amire 
csak vágyott. Volt ott varázs-
ló, pillangó, kisegér, macska, 
focista, szuperhős, tündér, 
királyfi, katona, tűzoltó, her-
cegnő, Ludas Matyi, mackó 
és még sok más jelmez. Majd 
a farsangi mulatságokhoz 
hűen itt is volt, fánkevő ver-

seny, székfoglaló társasjáték, 
vakon joghurtevő verseny-
szám, melyeken nagy lelkese-
déssel vetélkedtek egymással 
ifjak még ifjabbak és a lélek-
ben húszasok.

Jó érzés volt látni a móka, 
kacagás és a féktelen neve-
tés örömkönnyeit, az újra 
gyermekbőrbe bújt felnőttek 
arcán is. Este fél 8 táján a 
gyermekmaskarákat felvál-
totta a felnőttek hajnalig tartó 
vigadalma, hol Nádasi Elem-
ér húzta a talpalávalót, míg 
az egyesület petákos büféje a 
bendőbe és garatra valót szol-
gáltatta. Ha egy napra is, de 
itt mindenki az lehetett, aki 
akart és talán bátorkodhatom 
kijelenteni, hogy az igazán jól 
sikerült rendezvényen, min-
denki jól szórakozhatott, aki 
csak engedte átadni magát a 
jelmezbál varázsának és han-
gulatának.

Vellai-Nemes Nikol 
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A családon belüli erőszak-
kal elkövetett bűncselekmények 
elemzése, a körülmények, okok 
feltárása nemcsak a rendőrség 
számára, hanem más, ezzel fog-
lalkozó civil szervezetek tevé-
kenységében is fontos információ 
a megelőzési munkában. 

Szakmai körökben általános az 
a vélemény, hogy sem a nők elleni 
erőszakot, sem a gyermekek bán-
talmazását nem lehet önálló téma-
ként kezelni, hiszen ezek a szomorú 
események az érintett család életé-
nek, sajnos, nem is ritkán, minden-
napi életének a részét alkotják.

Mielőtt elfogultsággal vádolná-
nak, el kell mondanom, a családon 
belüli erőszak elkövetője nemcsak 
férfi lehet. Az olyan bántalmazá-
sokat, amelyek ebbe a bűncselek-
mény csoportba tartoznak, és a 
törvény bünteti, bármely családtag 
elkövetheti: apa, anya, nevelőszülő, 
férj, feleség, gyermekek, testvérek, 
nagyszülők, unokák, nagynénik, 
nagybácsik, volt házas- és élettár-
sak egymás ellen.

A Gyermekvédelmi törvény fo-
galmazza meg: A gyermeknek joga 
van emberi méltósága tiszteletben 
tartásához, a fizikai, szexuális vagy 
lelki erőszakkal történő bántalma-
zással, az elhanyagolással és az 
információs ártalommal szembeni 
védelemhez. A gyermek nem vet-
hető alá kínzásnak, testi fenyítés-

nek és más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó büntetésnek, illetve 
bánásmódnak.

EZEK A JOGOK MINDEN 
EMBERT MEGILLETNEK!

Amíg a férfiakra, akár a komo-
lyabb, fizikai bántalmazás a jel-
lemző, addig a nők a lelki bán-
talmazást, a pszichés zsarolást 
gyakorolják. A felnőttek egymás 
vagy a gyermekek elleni erősza-
kos cselekedetei valójában nem 
a gyermekek viselkedésére adott 
válaszok, hanem egyszerűen így 
vezetik le az őket ért sérelmeket, 
a problémáik miatt bennünk lévő 
feszültséget, mert ezt a megoldást 
látták saját szüleiktől is. Az ag-
resszív viselkedés az esetek dön-
tő részében alkoholos állapottal 
is párosul. Ezért is meghatározó 
a felnőttkori viselkedésünkben, 
hogy milyen környezetben ne-
velkedünk. Senki nem születik 
jónak vagy rossznak. A gyerme-
kek a felnőtté válás során tanulják 
meg, hogyan kell viselkedni, mik 
a jogaik, mik a kötelességeik, mit 
szabad és mit nem szabad ahhoz 
tenni, hogy a közösség, amelyben 
élnek, szeresse, elfogadja őket. 
Ezt az együttélést szabályozta már 
a Tízparancsolat és szabályozzák 
ma a törvények is.

Az a szülő, aki mindent ráhagy 
a gyermekére, aki minden elvárás 
nélkül anyagi javakkal halmoz-
za el gyermekét, nem tanítja meg 

a társadalom által elfogadott sza-
bályok betartására, nem is gondol 
arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. 
Ez pedig ugyanolyan ártalmas, és 
ugyanúgy veszélyeket rejt magá-
ban, mint az agresszív viselkedési 
minta. Már egészen kis korban kell 
kezdeni annak a tanítását, hogy 
mit szabad és mit nem. Szabad és 
kell is a gyerekek követelőzésére 
nemet mondani! A „neveletlenség” 
a későbbiek során gyakran vezet 
viselkedési zavarokhoz, rossz ta-
nulási eredményekhez, a mások és 
a szülők iránti tisztelet hiányához, 
és végül törvénybe ütköző cseleke-
detekhez.

Ennek ellenkezője a túl szigorú 
nevelés. Amikor olyan elváráso-
kat támasztunk a gyermekünk elé, 
amelyeknek éppen azért nem tud 
megfelelni, mert állandó kritiká-
ban, szidásban, leszólásban van ré-
sze. Ha egy gyermek nem kap elég 
dicséretet, biztatást, szeretetteljes 
odafigyelést, hiányt szenved az ér-
zelmi fejlődése, amely mindenkép-
pen rossz hatással van a teljesítőké-
pességére.

A Gyermekvédelmi törvény sze-
rint a nevelés a szülőnek joga és 
kötelessége is. Vajon, amikor a szü-
lők az iskolát, más intézményeket, 
a médiát teszik felelőssé a gyerme-
keik viselkedése miatt, elgondol-
kodnak ezen?

Stanka Mária r. őrgy.

Újra a családon belüli erőszakról,
gyermekbántalmazásról
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A Balaton Riviéra Tu-
risztikai Egyesület nem-
régiben 58 millió forintos 
pályázati támogatást nyert 
el. Korábban a pályázat-
hoz nem csatlakozott Lo-
vas és Paloznak. 

A kapott támogatásból 
egy olyan rendszert építe-
nek ki, amely elsősorban 
regionális elveken alapszik, 
melynek célja, hogy minél 
intenzívebben kerüljön le 
a végrehajtás szintjére a 
turizmus szervezése, irá-
nyítása. A Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség (NFÜ) 
koordinálásában és a tu-
risztikai szakállamtitkárság 
(TSZÁT) szakmai irányí-
tása, közreműködése mel-
lett jelent meg a Turisztikai 
Desztináció Menedzsment 
(TDM), amely szervezetek 
támogatását biztosítja.  

A támogatás egyrészt a 
szervezet, másrészt az inf-
rastruktúra, illetve marke-
ting, PR és kommunikációs 
tevékenységek fejlesztését 
foglalja magába. Ennek 
kapcsán megújulnak a tu-
risztikai információs iro-
dák. Alsóörsön új helyszín 
várja majd a turistákat. Az 
eszközök, szoftverek és 
hardverek a napi munka-
végzést segítik majd, de 
sor kerül a menedzsment 

és a szolgáltatók képzé-
sére, belföldi és külföldi 
tanulmányutakra is. Ezen 
kívül számos marketing-
kommunikációs eszköz és 
tevékenység segíti az egye-
sületet, melynek informá-
ció tartalma egységes meg-
jelenésében, kellemes képet 
mutat a Balatoni Riviéra 
településeiről. 

Alsóörs, Csopak és 
Felsőörs önkormányzata 
korábban csatlakozott a pá-
lyázathoz, de Paloznak és 
Lovas nem kívánt ebben 
részt venni. -Mindenki szí-
vesen fogadta, de a lovasi és 
a paloznaki önkormányzat 
nemmel szavazott. Hozzá-
teszem az önkormányzatok 
erőn felül teljesítettek már 
eddig is, így egyáltalán nem 
szabad egyik testületet sem 
negatív jelzőkkel illetni. A 
nemleges válasz elsősorban 
a nehéz gazdasági helyzet-
nek betudható, illetve sokan 
még nem annyira ismerik a 
TDM rendszernek a jelen-
tőségét, a turizmusra gya-
korolt pozitív hatását. Ter-
mészetesen egyik paloznaki 
vagy lovasi szobakiadó sem 
lesz kirekesztve, ők ebből 
semmit sem érzékelnek – 
erősítette meg Mayer Gyula 
a Balaton Riviéra Turiszti-
kai Egyesület elnöke. 

Sz.P

GYÓGYTORNA
Minden hétfőn 18 órai kezdettel várunk mind-

enkit Lovasra a Faluházba,
aki szeretné kicsit megmozgatni magát!

Gyógytornász: Perei Melinda

Törölközőt vagy polifómot
mindenki hozzon magával!

Mozogjunk együtt!

Folyóiratok a Lovasi Könyvtárban
Lovas Nemzet

Magyar Horgász 
Szép Házak

Praktika magazin
A mi otthonunk

Nők Lapja egészség
Süni magazin

A beiratkozás díjtalan!

Szeretettel várok mindenkit!

Könyvajánló
Figyelmébe ajánlom mindenkinek az Expedíciók köny-
vét, melyben száz meg száz fényképfelvétellel, hatvannál 
is több korabeli vagy frissen szerkesztett térképpel mesél a 
felfedezők és kutatók nagyszerű teljesítményéről. A könyv 
ír Barry Bishop hegymászóról, és Luis Marden búvárról, az 
Amazóniát felkutató Loren McIntyről, a tengerek mélyét be-
kalandozó Sylvia Earle és David Doubiletról, az óceánokon 
barangoló Amos Burgről.
Kalandos történetek utazókról és tudósokról, akik feltárták 
világunk titkait!

Nagy Tünde

Több tízmillió forint
a Riviérának
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Tudja Ön, mit tehet, ha egy hónapos cipőjének talpa 
levált, és a bolt nem veszi vissza azt? Kihez fordulhat 
segítségért, ha hitelre vásárolt terméke hibás már köz-
vetlenül a vásárláskor?

Gondolt arra, hogy a csomagoláson található jelek 
Önnek szóló üzenetek? Esetleg eltévedt az E számok 
erdejében?

Mindannyiunk érdeke, hogy a fenti kérdéseket hall-
ván ne jöjjünk zavarba. Hogy pontosan tudjuk, mikor, 
hol és milyen jogaink vannak. Hogy világos vásárlási 
feltételek között tudatosan tudjuk kiválasztani a szá-
munkra legmegfelelőbb terméket. Ha valami problé-
ma lép fel a vásárlás kapcsán, tiszta legyen az út a 
megoldás felé. 

A Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület 
segít abban, hogy a fenti kérdésekre is választ kaphass. 

Éljünk fogyasztóvédelmi jogainkkal!

A Csalán Egyesület fogyasztóvédelmi tanácsai:

•	Nézzük meg, hol vásárolunk. Megbízható helyről 
nagyobb eséllyel szerzünk be jó minőségű termé-
ket. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hon-
lapján (www.nfh.hu) megtalálható a mindenkori 
„veszélyes termékek” listája, amit vásárlás előtt 
érdemes átfutni. 

•	Ha a terméken két ár van feltüntetve, akkor a vá-
sárlónak joga van az alacsonyabb áron történő 
vásárláshoz. Ez akkor is érvényes, ha a vonalkód 
leolvasó más árat „lát”. Ekkor a vevőszolgálatnak 
vissza kell térítenie a különbözetet. 

•	Jó ha tudjuk, hogy a hibátlan terméket a kereskedő 
sem visszavenni, sem kicserélni nem köteles. 

•	Mindig legyen nálunk bizonylat a vásárlásról. A 
blokk, a nyugta, illetve adott esetben a jótállási 
jegy igazolja, hogy ott és akkor vettük a terméket, 
amivel problémánk van. 

•	Ha a termék hibás, nem működik, szavatosság il-
letve jótállás érvényesíthető. 

•	A szavatosság az akciós termékekre is vonatkozik 
(hacsak nem olyan hiba miatt reklamálunk, amit a 
vásárláskor közöltek velünk).

•	Ha panaszunkat a kereskedő nem orvosolja, be-
írhatunk a vásárlók könyvébe, illetve fogyasz-

tóvédelmi tanácsadást kérhetünk, például a 
fogyasztovedelem@csalan.hu e-mail címen a Csa-
lán Egyesület jogi tanácsadójától.  A Békéltető 
Testülethez is fordulhatunk, ha nem jutunk dűlőre 
az üzlettel a vásárolt termék minőségét, biztonsá-
gosságát illetően.  A Békéltető Testület (88-429-
008, postacím: 8200 Veszprém, Budapest u. 3., 
Pf. 220 ) bírósági procedúránál emberibb módon, 
a vásárló számára ingyenesen  megoldást kínál a 
vitás helyzetre. 

Fogyasztóvédelmi kérdéseivel a Csalán Egyesület 
jogi tanácsadójához is fordulhat a fogyasztovedelem@
csalan.hu e-mail címen, illetve előzetes telefonos be-
jelentkezést (88-443-450) és időpont egyeztetést köve-
tően a Csalán Egyesület (Veszprém, Rákóczi f. u.3.) 
irodájában személyesen is mód nyílik a tanácsadásra. 

…mert vásárolni tudni kell
 és ebben támogatnak fogyasztói jogaid
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Bizakodó horgászok
Új év, új remények. A Ba-

kony-Balaton Horgász Szö-
vetség bizakodó a 2010-es 
évet illetően, hiszen olyan 
változások történtek, melyek 
erősíthetik a horgászturiz-
must. 

Rajnai Árpád ügyvezető 
elnök szerint uborkaszezon 
nincs a szövetség életében, 
hiszen most alapozzák meg 
az idei szezont, továbbra sem 
unatkoznak. Elmondta, hogy 
a pecások decemberben-janu-
árban nagyon kedvezményes 
áron jutottak hozzá a 2010-es 
balatoni területi engedélyek-
hez. -A tizenöt százalékos ked-
vezmény egy horgász számára 
jelentős. Ami még örvendetes, 
hogy a Nagyvázsonyi Kinizsi 
Pál Horgász Egyesület csatla-
kozott a Bakony-Balaton Hor-
gász Szövetséghez, így negy-
venháromra nőtt tagegyesü-
leteink száma. Folyamatosan 
látogatjuk a közgyűléseket, 
meghallgatjuk az egyesületek 
tagságát. Tapasztalataink sze-
rint javult a horgászok helyze-
te az elmúlt évek során, kirívó 
negatívumokról nem tudok be-
számolni. 

A sokat emlegetett horgász-
turizmus terén szintén pozitív 
változások kezdődtek. Előre-
láthatólag 2013-ig megvalósul 
a Kis-Balaton II-es programja, 
így nagyobb terület biztosítja 
a Zala folyó és befolyói vizei-
nek tisztítását. Kulcsfontossá-
gú kérdés a vízminőség javítá-

sa mellett e vizek „halbölcső” 
szerepe. A program tervezői 
meghallgatták a horgászokat, 
így a hallépcsők megépítése 
a terv egyik sarkalatos pontja 
lett. Az ivási időszakban a ha-
lak feljönnek a Kis-Balatonba, 
a kikelő ivadékok a számuk-
ra létfontosságú táplálékkal 
megerősödnek, felnőve a Ba-
latonba visszaúsznak, ezáltal 
növekszik a halállomány. Az 
újjászerveződő halászati tár-
saság a tavalyi évben őshonos 

halfajt, aranykárászt is jutta-
tott a Balatonba, ami a tervek 
között nem szerepelt. -A süllő 
telepítési előíráson változtatni 
kell, mert az éves 50 ezer da-
rab egynyaras, illetve 1 mil-
lió előnevelt süllő kihelyezése 
messze nem biztosítja e nemes 
hal utánpótlását, különösen, 

ha számba vesszük, hogy az 
előnevelt 3-4 cm-es ivadék 
életben maradási esélye mind-
össze öt százalék.

Rajnai Árpád szerint jó ha-
tással lesz a horgászturizmus-
ra, hogy a Balatoni Halászati 
Zrt. szerepét átvette a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
A társaság feladatai közé tar-
tozik az állományszabályozó 
szelektív halászat, az angolna, 
a busa és a törpeharcsa gyérítő 
halászata. A feladatok folya-

matos végrehajtásával a Bala-
ton természetes halállománya 
megerősödhet, növekedhet. 
-A tervek nagyon szépek, de 
továbbra is hiányolom azokat 
a fejlesztéseket, melyek a hor-
gászturizmus fellendítéséhez 
elengedhetetlenek. Az utóbbi 
években nem jelent meg olyan 

pályázat, amellyel stégeket, 
tanyákat, csónakkikötőket, 
építeni, korszerűsíteni lehet-
ne. Jó példa erre a MOHOSZ 
tulajdonában lévő tihanyi, il-
letve szepezdi horgásztanyák, 
melyek kiváló horgászlehetősé-
geket biztosítanak, de a körül-
mények nem éppen ideálisak. 
A fejlesztéseket a horgásztár-
sadalom pénzéből képtelenség 
megvalósítani. Pályázati for-
rások bővítésére lenne szük-
ség, hiszen a horgászturizmus 
alapvetően az egész infrastruk-
túra fejlődését segítené. Ami 
elszomorító, hogy nemzeti kin-
csünknél nincs olyan partsza-
kasz, ahol rangos versenyeket 
lehetne szervezni.

Az ügyvezető elnök szerint, 
ha a Balaton mentén folyama-
tos fejlesztések lennének, akár 
a nyolcvanas éveket is vissza 
lehetne hozni, amikor is „tom-
bolt” nemzeti kincsünknél a 
horgászturizmus. A horgászok 
örömmel nyugtázták, hogy 
lehetőségük nyílott a Leader 
programban részt venniük. 
Nemrégiben a nagyvázsonyi 
horgászok kaptak jelentős pá-
lyázati támogatást, így remény 
van arra, hogy más szerveze-
tek is hasonló elbírálásban 
részesülnek. A pályázatra 
gyorsított ütemben kell felké-
szülniük a horgász szerveze-
teknek, mert csak hatósági en-
gedélyek birtokában van mód 
a pályázatok benyújtására.

Szendi Péter

Kedves Támogató Barátunk! 
 

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány három éve ad otthont Lovason sikeres és színvonalas  
kulturális rendezvényeknek. Idén váltunk először jogosulttá az 1% gyűjtésére. Nagyon meghatódtunk,

látva hány barátunk tartotta fontosnak, s érezte sajátjának erőfeszítéseinket. 
Jövő évi programjainkban több, eddig még nem látott művészeti kiállítással, irodalmi és zenei rendezvénnyel várjuk

egyre növekvő közönségünket. 
Működésünket pályázatokból, adományokból finanszírozzuk. Adományokat egész évben tudunk fogadni az adó 1%-ának

felajánlásán túl is. Ezek az adományok az Ön által befizetendő adót csökkentik, visszaigényelhetők,
cégének pedig az adóalapját csökkentik. 

Az Alapítvány adószáma: 19380575219 
Számlaszám MKB Bank: 10300002-10286732-49020019 

Ha bármilyen kérdése van, kérjük forduljon bizalommal Nagy Máriához levélben, vagy telefonon: 
Email: nagy.maria@nagy-gyula.org Web: http://www.nagy-gyula.org

Telefon: + 36 70 526 77 41 
Mindenkinek köszönjük a bátorítást és támogatást! Reméljük, hogy minél többször lesz alkalmunk találkozni!



6 Lovasi Hírek

Szerencsésen megérkeztünk Lovasra, és ezt 
meg is ünnepeltük kiadós ebédek és vacsorák 
formájában Zizi családjával és barátnőjével. 
Karácsony még el sem kezdődött, de már tele 
vagyunk sok magyar finomsággal. 

Szombaton délután fél öt körül érkeztünk 
(torontói idő szerint délelőtt fél tizenegykor), 
17 órai utazás után. A házunk tündéri; finom 
meleg és otthonos, úgyhogy azonnal ki is 
ment belőlünk a feszültség. Ahogy beléptünk, 
éreztük, hogy megérte a fárasztó utazás. Vet-
tünk egy mély lélegzetet, teleittuk magunkat 
vízzel, felhívtunk egy-két embert és aztán 
irány át Zizi anyukájához vacsorára. Kezdőd-
hetett a mulatság... és azóta meg se álltunk! 

Vasárnap reggel az egész csapat útra kelt, 
felmentünk a kilátóba. Szemet gyönyörködtető 
panoráma nyílik innen a Balatonra és a környe-
ző dombvidékre. A szomszéd falun, Alsóörsön 
keresztül sétáltunk le, és megnéztük a szép 
kis templomukat is. Ebben a templomban ne-
gyedóránként megkondulnak a harangok, ami 
a Big Ben-re emlékeztet. Másfél órát sétáltunk, 
jólesett kicsit kimozdulni. Napközben 0 fok kö-
rül van a hőmérséklet, éjjel -5 fokra csökken. 
Enyhén fúj a szél és múlt éjjel havazott; a tél a 
Balatonra is megérkezett! 

Hétfő van, hajnali fél öt, és nem tudok 
aludni – ez nem lehet igaz! Ma Balatonfüred-
re megyünk telefont intézni, aztán a lányok 
kozmetikába mennek generálszervízre. Rita 
szakadatlan fáradozásai ellenére sem sikerült 
megérkezésünk előtt beüzemelni a telefonun-
kat. A MATÁV szuper csomagot kínál a nya-

ralóval rendelkezőknek: teljes körű telefon- és 
e-mail-szolgáltatást kapunk arra az időre, amíg 
itt vagyunk, és ha elmegyünk, “alvó” üzem-
módba helyezik a készüléket. Remek ötlet, a 
baj csak az, hogy mindezt eltitkolták a saját 
munkatársaik elől, és ennek eredményeként 
a mi telefonunk továbbra is az igazak álmát 
alussza. Remélhetőleg a mai nap folyamán si-
kerül felébreszteni Csipkerózsika álmából. 

Míg a lányok a kozmetikában arc- és lé-
lekmasszázst kapnak, én úgy tervezem, hogy 
visszasétálok Füredről Lovasra. Ez körülbe-
lül 10 km távolság, és arra mindenképpen jó, 
hogy elégessek valamit a mai finom ebédből. 
Tegnap éjjel kb. 8 cm hó esett. Igazi karácso-
nyi hangulat van. A hatalmas ezüst lucfenyő a 
kertünk legszebb dísze!

Hétfő este van. Hazaértem Füredről, miu-
tán több mint másfél órát küzdöttem a hóban, 
dombról le, dombra föl, de nagyon élveztem 
(tudom, elég furcsa szerzet vagyok). Csak-
hogy, amikor hazaértem, akkor vettem észre, 
hogy nincs nálam az olvasó-szemüvegem, 
ami csak azért fontos, mert Zizi bekapcsolta 
a riasztót. Hát ez ciki! 

Kinyitottam az ajtót és odaléptem a riasz-
tóhoz. A számok nem a szokásos rendben 
sorakoztak a billentyűzeten. Nem láttam 
azokat az átkozott gombokat, úgyhogy tip-
peltem. Rosszul tippeltem. Újra tippeltem. 
Megint rosszul. Megszólalt a riasztó, úgy-
hogy nem maradt más hátra, kénytelen vol-
tam pánikolni! Berohantam a házba, szeren-
csére gyorsan megtaláltam a szemüvegemet. 

Mindeközben fülsiketítően sípolt az a fránya 
szerkezet. Visszarohantam a riasztóhoz és 
beütöttem a helyes kombinációt. Huh, a ri-
asztó elnémult. Abban a pillanatban meg-
csörrent a telefon, a riasztósok hívtak. A 
hölgy a vonal túloldalán 180 km/h sebesség-
gel ontotta magából a szót – magyarul. Jaj 
ne! Rendkívül korlátozott magyar szókincse-
met előkaparva hebegtem a kagylóba, hogy 
“bocsánat, nem értem”. Erre meglepetésem-
re és nagy örömömre azt kérdezte tőlem: “do 
you speak English?” (“beszél angolul?”) – 
Gondolom, van egy nyilvántartásuk, amely 
tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat a 
háztulajdonosokról is. Megkérdezte a neve-
met és a jelszót. Hűha, ennek a fele sem tréfa! 
A nevemre ugyan még emlékeztem, na de mi 
volt a jelszó? Ahogy kimondtam a nevemet 
(hibátlanul, hadd tegyem hozzá), szerencsére 
eszembe jutott a jelszó is. Valószínűleg a lel-
ki szemeim előtt lebegő kép segített az össz-
pontosításban. Elképzeltem ugyanis, ahogy 
elfognak, és egy magyar börtönbe hurcolnak. 
Biztos vagyok benne, hogy miután a riasztós 
cég munkatársa letette a telefont, azonnal 
elővette a tulajdonosokról vezetett nyilván-
tartást, és az angol anyanyelvű férfi tulajdo-
nos mellé beírta, hogy “ügyefogyott”!!! 

Nehezebbnek bizonyult bejutni a saját há-
zamba, mint hazagyalogolni 10 km-t. Ekkor 
már komolyan izzadtam, és muszáj volt in-
nom valamit. De nincs itthon semmi szíverő-
sítő! “Na neeeeee!”.

Fordította: Volford Katalin

David Hull:
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Jelentős fejlesztéseket va-
lósított meg tavaly a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igaz-
gatósága. A „hagyományokat” 
szeretnék idén is folytatni. Ba-
logh László igazgató bizakodó 
a jövőt illetően.

– Európai Uniós pályázati for-
rásból (KEOP, ROP) tavaly több 
mint 800 millió forintot nyer-
tünk, a tihanyi és a bakonybéli 
erdei iskoláink korszerűsítése 
már befejeződött. Az élő és élet-
telen természeti értékek élőhe-
lyének megóvását célzó pályá-
zatokat idén szeretnénk megva-
lósítani. A Regionális Operatív 
Programhoz beadott pályáza-
tunk sikereseknek mondható, 
még akkor is, ha nem a teljes ösz-
szeget kaptuk meg a Tihanyi Le-
vendula Ház fejlesztésére. Egy 
másik KEOP pályázatból újulhat 
meg a Zirci Arborétum, ahol a 
tó feltöltődésének megakadályo-
zása, környezetének rendezése, 
a kerítés újraépítése, valamint 
az arborétumban megtalálható 
fásszárú és lágyszárú növényfa-
jok gyűjteményének átalakítása 
is a program része.

– A dicső múlt azonban arra 
kötelezi Önöket, hogy eredmé-
nyes jövőképet mutassanak fel. 

Mit szeretnének ebben az évben 
megvalósítani? 

– Jó néhány pályázatunk még 
nem zárult le, bizonyos szaka-
szába érkezett. A tavaly meg-
nyert beadványok reményeink 
szerint év végéig megvalósul-
nak. A legkiemelkedőbb a tiha-
nyi Levendula Ház fejlesztése. A 
beruházás során a tihanyi Belső-
tó mellett egy látogató közpon-
tot építünk, amely a településre 
látogató turisták számára látvá-
nyos, természeti bemutató helyet 
tartalmaz. Az érdeklődők isme-
retet kapnak Tihany és a környék 
természeti értékeiről, úgymint 
a forráskúpok létre jöttéről, az 
utóvulkáni tevékenységről és a 
levendula feldolgozásáról. 

– Jelen pillanatban van függő-
ben lévő pályázatuk?

– Bakonybélben egy látvá-
nyos, csillagászati objektumot 
tervezünk, mely reményeink 
szerint sok embernek felkelti az 
érdeklődését. Egy teljesen új, 
korszerű planetárium rendszert 
építenénk. Mindez kedvező ha-
tással lenne a munkahelyterem-
tésre és a környék ismertségét is 
növelné.  

– A gazdasági recesszió már 
tavaly is éreztette hatását. Önök 
milyen évre számítanak?

– Büszkék vagyunk az elmúlt 
évre, hiszen nem következett be 
visszaesés. Az egyik legsikere-
sebb turisztikai évet zártuk, hi-
szen több mint 300 ezer látogatót 
regisztráltunk. A távolabbi úti cé-
lok meghiúsulása miatt a Balatont 
többen keresték fel, mely hatással 
volt ránk is. Remélem, hogy sok 
olyan visszajáró vendégünk van, 
akik eddig elégedetten távoztak 
tőlünk. Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy az üdülési 
csekk megadóztatása hatással lesz 
a belföldi turizmusra, így várható, 
hogy nálunk is lesz visszaesés. 
Bízom abban, hogy a döntésho-
zók hamarosan rádöbbennek arra, 
hogy egy jól bevált módszeren, 
-amely a gazdaságot is élénkíti- 
nem szabad változtatni. 

– Télvíz idején, -amikor a ter-
mészet békésen pihen- mit tud-
nak megvalósítani?

– Munkánk és feladatunk van 
bőven, nyakunkon az új, és az 
elnyert második fordulós pályá-
zatok beadási határideje, készü-
lünk az idei turisztikai szezonra, 
új kiadványokkal, a bemutató 
helyeken ilyenkor végezzük el a 
szükséges felújításokat és gondot 
fordítunk madáretetők feltölté-
sére is. Vagyonkezelésünkben 
mintegy ezer szürke marha, bi-

valy és rackajuh van, így azok 
ellátásáról is gondoskodnunk 
kell. Január közepétől elindult a 
közmunka program, ahol 26 fő 
részére munkát biztosítunk au-
gusztus végéig. Amennyiben az 
időjárás engedi a Kis-Balaton 
térségében szeretnénk a nádara-
tást is elkezdeni. 

– Ha a Balatonból sikerülne 
kifognia egy aranyhalat, mi len-
ne a három kívánsága?

– Örülnénk annak, hogy az 
egyre szűkülő állami támogatá-
sok tovább már ne csökkenjenek. 
Egyre nehezebb a jó szakmai 
színvonalat tartani, ugyanakkor 
a fenntartáson túl fejleszteni is 
szükséges. A Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofit Zrt. vagyon-
kezelését tavaly szeptemberben 
megkaptuk. Közösen szeretnénk 
elérni, hogy a mintegy 30-40 
ezer horgász elégedett legyen a 
balatoni horgászat lehetőségé-
vel, ugyanakkor olyan ökológiai 
halgazdálkodás is legyen, amely 
megoldja a „busa kérdést”, és 
bizonyos halfajok számára a sza-
porodási és életfeltételeket javít-
ja. Örök álmunk, hogy a védett 
területeken működő önkormány-
zatok ne ellenséget, hanem part-
nert lássanak bennünk.

Szendi Péter

Csillagászati objektum a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzetben?


