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A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

A képviselõ-testület
május végén fogadja el
a rendezési tervet
Utolsó állomásához érkezett a rendezési terv, melyet
előreláthatólag május végén
fogadja el az önkormányzat.
A napirendi pontok előtt
Kemenes Dénes polgármester beszámolt a Kelet-Balaton
Kistérségi Társulás legutóbbi
üléséről. A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról
is, hogy a pályázatok hiánypótlása megtörtént, és bíznak
abban, hogy minél eredményesebben tudnak idén pályázni.
A falu első embere köszönetet
mondott a Választási Bizottság
tagjainak és a polgármester
hivatal dolgozóinak a korrekt
munkáért.
A legutóbbi testületi ülésen
szó esett a rendezési tervről
is, melyet hamarosan elfogad
az önkormányzat. A képviselő-testület azonban a végleges
jóváhagyás előtt még egyszer
egyeztetni kívánt Müller János
tervezővel. A korábban megküldött HÉSZ-t a képviselők
áttekintették és észrevételeiket
megtették ezzel kapcsolatosan. Ezek szerint a kerékpárutat a Malomvölgy irányában
tovább kell vezetni a terven,
valamint a Balatoni út nyugati oldalán a szerviz utat ki kell
jelölni. A hirdetőtáblák méretében is döntés született, melynek nagysága nem érheti el az
1m2-t. A testület döntött arról
is, hogy a manapság oly „divatos” szélerőművek telepítését
nem engedélyezik a községben.
A rendezési tervben szerepel
az is, hogy a savanyúkút védelmét biztosítani kell, valamint

tiltani kell a szerelt kémények
elhelyezését. Szabályozni kell
továbbá a klíma berendezések
kültéri egységének az elhelyezését is. A vízállás területét
belterületbe kívánja vonni az
önkormányzat, valamint törölni kívánják az épületek 200
méteres távolságát az élővizektől. Pontosították a műemlékek és helyi védelemre javasolt
épületek listáját, továbbá nem
engedélyezik a külterületeken
a nyitott medencék építését.
A vegyes ügyek keretén belül a faluvezetősége nem támogatja az árvízsegély kérelmet,
mondván ez állami feladat és a
mostani költségvetés egyelőre
ezt nem teszi lehetővé. Az ülés
során felmerült, hogy egy főt
közcélú foglalkoztatásban felvennének a nyári hónapokra,
melyhez a központi költségvetés 500 ezer forinttal járulna
hozzá. A honlap szerkesztését
egy jobb ajánlatot adó cégre
(Echonet Kft) bízta az önkormányzat. Mint ismeretes a faluház földszintjének helységeiben idősek klubját szeretnének
létrehozni. A villamoshálózatot azonban át kell építeni, és
ehhez mintegy 100 ezer forinttal járult hozzá a testület. A két
templom díszkivilágítására pályázatot nyújtott be a képviselő-testület, eredmény egyelőre
még nincs. Az idegenforgalmi
ellenőr szerepe ismét felmerült
az ülés során, erről Önöket
Tóth Gáborné jegyző asszony
tájékoztatja az újság hasábjain
keresztül.
Szendi Péter

2006. május

Idegenforgalmi adó
ellenõrzés!
A Körjegyzőséget fenntartó Lovas és Paloznak községek
Képviselő-testületei az Önkormányzatok
költségvetésének
tárgyalása során állást foglaltak a
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó (kurtaxa) beszedésével
kapcsolatban. Az Önkormányzatok szerint a mind nehezebb
anyagi feltételek között a településeknek egyre nagyobb szüksége van a tartózkodás utáni
idegenforgalmi adó összegére,
amelyet a központi költségvetés
a befizetett összeg kétszeresével
egészít ki. Az Önkormányzatok
elemezték az előző években befolyt idegenforgalmi adó összegét és megállapították, hogy az
minden évben csökkent. Ennek
oka több tényezőben keresendő.
A bevallott és befizetett adó
csökkenését valószínűleg befolyásolta a Balaton idegenforgalmi vonzereje, a szezon néha szeszélyes időjárása, de valószínűleg
nagyban hozzájárult ehhez a
helyszíni ellenőrzés elmaradása
is. A Képviselő-testületek meglátása szerint a helyszíni ellenőrzésre mindenképpen szükség
van, amelyet mindkét településen a Körjegyzőség adóügyekkel
foglalkozó köztisztviselői látnak
majd el. A kontroll május hó-

naptól kezdődően szeptember
közepéig tart. Az ellenőrzést
végző személyek felkeresik majd
az engedéllyel rendelkező szobakiadókat, és az engedéllyel
nem rendelkező, de az ingatlant
nyaralásra, pihenésre kiadó vagy
átengedő tulajdonosokat is. Az
ellenőrzés kiterjed a települések
egész közigazgatási területére,
így a bel- és külterületekre egyaránt. Kérjük, hogy az ellenőrzéseket ne vegyék zaklatásnak,
mivel az a település érdekében
történik. Úgy vélem, hogy a
korrekt kapcsolat kialakításához
mind az ellenőrzést végző, mind
az ellenőrzött személyek megfelelő hozzáállására szükség van.
A pártatlan, korrekt eljárásra az
ellenőrzést végző személyek figyelmét külön is fel fogjuk hívni!
Kérjük Önöket is, amennyiben
az ellenőrzést végző személyek
részéről nem megfelelő magatartást tapasztalnak, azt jelezzék
felém. Remélem, hogy az Önök
megértő közreműködésével ezt
a feladatot megfelelően sikerül
majd végrehajtani.
Tóth Gáborné
körjegyző
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A hagyományoknak megfelelően idén is
megrendezte a borversenyt Lovas Község
Önkormányzata, Csopak – Paloznak – Lovas Hegyközség és a lovasi boros gazdák.
A verseny április 30-án 10,00 órakor kezdődött a Faluházban. Két bírálóbizottság
vizsgálta a borokat. A szakmai bírálatot a
következő bírálók végezték: A bizottság elnöke Varga Zoltán, tagjai: Kocor Kálmán,
Ráski Ervin, Varga Gábor. A bizottság elnöke záró értékelésében kiemelte, hogy
Lovason a bírálóknak már komoly elvárásaik vannak, mivel már a bortermelők magasabb szinten művelik a borászatot, mint
évekkel ezelőtt. Ezért szigorú mércével
mértek. A 32 benevezett borminta közül
5-öt aranyéremre, 9-et ezüstéremre, 13-at
bronzéremre és 5-öt oklevélre minősített a
bíráló bizottság.

Lovasi
Borverseny
2006
Aranyérmes minősítést kaptak a következő borok:
2005-ös Olaszrizling Zámbó Terézia
2004-es Olaszrizling Simon Géza
2005-ös Olaszrizling Simon Géza
2005-ös Juhfark Vági Pince
2005-ös Cserszegi Fűszeres Paloznaki Péter Pince
A többi bor minősítését Csiszár Péter
Hegybíró Úrnál lehet megtekinteni, aki

Magas volt
a részvételi arány
Meglehetősen sokan mentek el szavazni az április 9. országgyűlési választásra. Lovason 341 fő volt szavazásra jogosult,
melyből 267 lakos járult az urnához. Érdekesség, hogy a Választási Bizottság talált két érvénytelen szavazatot is.
Az egyéni jelölteknél magabiztos győzelmet aratott Dr.
Bóka István országgyűlési képviselő, aki a térségben a szavazatok több mint 50 %-át megszerezte, így nem kellett második
fordulót tartani a 2. számú választókörzetben.
1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Bóka István (FIDESZ-MPSZ,-KDNP)
162 szavazat – 61.59 %
Nagy Jenő (MSZP) 72 szavazat – 27.37 %
Dr. Kiszely Pál (MDF) 11 szavazat – 4.18 %
Csángó Ferenc (MIÉP-Jobbik) 10 szavazat – 3.80 %
Dr. Tihanyi László (SZDSZ) 8 szavazat – 3.04 %

A pártok tekintetében már valamelyest „szorosabb” eredmény alakult ki, melyet a FIDESZ-MPSZ-KDNP nyert meg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FIDESZ-MPSZ-KDNP 134 szavazat – 50.56 %
MSZP 90 szavazat – 33.96 %
MDF 23 szavazat – 8.67 %
MIÉP-Jobbik 10 szavazat – 3.77 %
SZDSZ 8 szavazat – 3.01 %
Munkáspárt 0 szavazat – 0 %

Az önkormányzat köszönetét szeretné kifejezni a polgármesteri hivatal dolgozóinak és a Választási Bizottság tagjainak
a korrekt munkáért.
Szendi Péter

egyben a borverseny szakmai vezetője is
volt. A másik bírálóbizottság a „társadalmi
zsűri” volt. Tagjai: elnök: id. Tóth János,
Zámbó Terézia, Szabó Miklós, Lennert
Tamás. A Társadalmi Zsűri vándorserlegét a paloznaki Péter Pincészet 2005-ös
Caberneet auvignonn borának ítélte. A
2005. év lovasi boros gazdája pedig Zámbó
Terézia lett.
Ezúton szeretném megköszönni a boros gazdáknak, a bíráló bizottságoknak,
Csiszár Péter Hegybíró Úrnak, Szabó
Miklósnénak, Bácsi Gyulának, Simon
Lászlónak a borversenyen való közreműködésüket. Ez a verseny is tovább segítette
a lovasi borok jó hírét.
Kemenes Dénes

hirdetmény

Tájékoztatom Lovas község lakosságát és az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a település készülő Településrendezési Tervét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a véleményezési eljárást követően
2006. május 12-től 2006. június 12-ig
közszemlére teszem.
A közszemlére tétel ideje alatt a Településrendezési Terv
munkarészei az Önkormányzat lovasi hivatalánál - 8228. Lovas
Fő utca 8. szám Faluház nagytermében – hivatali munkaidőben
(hétfőtől- csütörtökig 08-tól 16 óráig, pénteken 08-tól 13 óráig)
megtekinthetők.
Kemenes Dénes
polgármester

Pályázat
A lovasi önkormányzat pályázatot ír ki a településen működő vagy itt bejegyzett civil szerveződések részére, tevékenységük támogatására, vissza
nem térítendő támogatás formájában. A támogatás kérelme adható, melyben röviden ismertetni
kell a szervezet eddigi tevékenységét és a támogatásból megvalósítani kívánt célokat, valamint
a megpályázni kívánt összeget. Érdeklődni lehet
Kemenes Dénes polgármesternél. Jelentkezési határidő: május 31.
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Májusi rendezvények Lovason
Kézműves foglalkozások:
– Május 20. (szombat): 10-12 óráig a Teleházban
– Május 28. (vasárnap): 14 órától a Millenniumi Parkban
Ünnepségek, megemlékezések:
Hősök napja: megemlékezés május 28-án 10 órakor az I. és
II. világháború hősi halottainak emlékművénél
Gyermeknapi rendezvény: május 28.
Délelőtti program:
– 10 órától gyalogtúra, indulás a Savanyúvíz forrástól
Délutáni program – Millenniumi Park
– 14-15 óráig az Alsóörsi Kutyaiskola tagjai tartanak engedelmességi és őrző-védő bemutatót,
– 15-16 óráig a Mozaik Bábszínház szórakoztatja a gyerekeket
„Bohóckodjunk együtt” című interaktív játékával,

– 16 órakor a „Gyermeknapi élményeim” c. gyermekrajzverseny
résztvevőit díjazzuk,
– 16.30 órától játékos vetélkedőkkel,
valamint a rendezvény teljes ideje alatt játszóházzal, légvárral,
sétalovagoltatással várjuk a gyerekeket.
Bográcsozáshoz, nyárson sütéshez helyet biztosítunk.
Eső esetén a gyermeknapi programok a Faluház Klubtermében
kerülnek megrendezésre:
– 15-16 óráig a Mozaik Bábszínház szórakoztatja a gyerekeket
„Bohóckodjunk együtt” című interaktív játékával,
– 16 órakor a „Gyermeknapi élményeim” c. gyermekrajzverseny
résztvevőit díjazzuk,
– 16.30 órától játékos vetélkedőkkel, játszóházzal várjuk a gyerekeket.
Mindenkit szeretettel várok a májusi rendezvényekre is!

Kedves szülõk!
Lovas község Önkormányzata 2006. július 07. – 14. közötti időszakban Nyitrageszte
testvértelepüléssel közös szervezésben ifjúsági cseretábort
szervez a 10 – 18 éves korosztályú fiatalok számára.
Az ifjúsági cseretábor célja a
határon túli magyarok anyaországgal történő kapcsolatainak
erősítése, fejlesztése. A fiatalok
különböző kulturális-, hagyományőrző- és szabadidőprogramok keretében megismerhetik a testvértelepülés természeti

szépségeit, hagyományait, kultúráját, és lehetőség nyílik a
fiatalok barátságának elmélyítésére is.
Az ifjúsági cseretáborhoz támogatást nyújt Lovas község
Önkormányzata, a Lovasi Gyermek és Időskorúak Szociális
Gondoskodásáért Alapítvány,
valamint elnyertük a Veszprém
Megyei Önkormányzat „Szülőföld Program” keretében pályázati úton nyújtott támogatását,
így a táborban való részvétel
díja csak 5000 Ft/fő.

Az ifjúsági cseretáborba jelentkezni az alábbi jelentkezési
lap kitöltésével lehet, melyet
Lovas község Önkormányzat
(Lovas, Fő u. 8., Faluház) közigazgatási irodájában (I. em.),
vagy a Teleházban (Fsz.) lehet
leadni. Bővebb információ
ugyanitt, vagy a következő telefonszámokon kérhető: Művelődésszervezés - Bognár Mónika: 87/575-083, 70/295-7904
Jelentkezési határidő:
2006. május 31.



JELENTKEZÉSI LAP

IFJÚSÁGI CSERETÁBORBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
NYITRAGESZTE TESTVÉRTELEPÜLÉSEN
Név:............................................................................................................................................................

Lakcím:........................................................................................................................................................
Életkor:.........................................................................................................................................................

………………………………
aláírás

………………………………
szülő (gondviselő) aláírása



Kijelentem, hogy részt kívánok venni Lovas község Önkormányzata által,
2006. július 07. – 14. közötti időszakban Nyitrageszte településen rendezett
ifjúsági cseretáborban.

Kedves
gyerekek!
Lovas község Művelődésszervezése rajzversenyt
hirdet minden rajzolni szerető gyermek számára. A
rajzverseny témája: „Gyermeknapi
élményeim”,
melyben feleleveníthetitek
az elmúlt évek gyermeknapi élményeit, de azt is,
amilyennek az idei gyermeknapot elképzelitek.
A rajzokat Lovas község
Önkormányzat Teleházában (Faluház, Fsz.), vagy
a közigazgatási irodában
(I. em.) adhatjátok le.
A rajzok leadási határideje: 2006. május 26.
A gyermeknapon készülő rajzok a versenyen nem
vesznek részt, de szintén
díjazásban
részesülnek.
Ezeket a rajzokat május
28-án 16 óráig lehet átadni
Bognár Mónika művelődésszervezőnek.

Az oldalt összeállította:
Bognár Mónika
művelődésszervező
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A IX. Veszprém
Megyei Turisztikai
Kiállításon jártunk

Alapítványi beszámoló

Örömmel számolhatok be az
alapítvány legújabb eredményeiről. Folytatódott a számítógépes akciónk, mely keretében újabb személyek jutottak
géphez. Sikerült a Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klubbal szerződést kötni,
mely értelmében mi két készlet
gépet átadunk, ők pedig térítés
mentes belépést biztosítanak a
lovasi gyermekek és kísérőjük
részére az általuk szervezett
kiállításokra, valamint a falunapra hoznak egy terep asztalt,
szórakoztatni az érdeklődőket.
Ahhoz, hogy a lehetőségeket ki
tudjuk használni kérem szíveskedjenek jelentkezni nálam,
vagy a kuratórium tagjainál

azok a fiatalok, akiket érdekel a
vasútmodell kiállítás, mivel így
tudom kiértesíteni az érdeklődőket az időpontról.
Továbbra is tart a számítógépes akciónk, ami azt jelenti,
hogy aki igényel számítógépet, megpróbálunk beszerezni ingyen, térítés mentessen.
Ezek az eszközök természetes
nem újak, hanem különböző
cégeknél néhány év használat
után géppark újítás keretében
az adott cégnél feleslegessé váltak.
Várom a jelentkezéseket
telefonon, vagy személyesen.
Szűcs József
kuratóriumi elnök

Polgárõr rövidhírek

A Balaton Riviera Turisztikai Egyesület április 8-9-én önálló
standdal vett részt a IX. Veszprém Megyei Turisztikai Vásáron.
A stand földíszítésében segítségemre volt Steinhausz György,
Csopak község művelődésszervezője. Az általa hozott csopaki
látképek és életképek hívogatóak voltak a szemlélődők számára. Ezúton köszönöm segítségedet, Gyuri!
A standon azon tagok brossúrája volt megtalálható, akik azt
számomra eljutatták, illetve, akik megkeresésemet nem utasították el, mondván: „A veszprémi vásárnak semmi értelme!”
Ezúton szeretném nekik, és minden kétkedőnek üzenni, hogy a
veszprémi, várpalotai, tapolcai, sümegi polgárok is ellátogattak
a megyeszékhelyre, hogy a népes külföldi kínálat mellett megyéjük turisztikai lehetőségeit is megszemléljék. Ezért fogyott
sok a programfüzetekből, az étteremajánlatokból, a borospincék szórólapjaiból. Sajnos, tagságunk közönye, sőt, ellenállása
miatt a mi igényes programfüzetünk, amelyben szerepelnének
a tagok a maguk turisztikai ajánlataival, még nem juthatott el
április 8-9-én a veszprémi közönséghez. Bízom benne, hogy ennek ellenére a postai úton továbbított idegenforgalmi katalógus
jó hatással lesz az utazó közönségre. Továbbra is az a meglátásom, hogy a turisták háromféle kiadványt kerestek: szálláskatalógust, térképet és programfüzetet. Érdemes a jövőben ennek
figyelembevételével szervezni az egyesületi kiadványokat.
Végezetül szomorúan jelentem be, hogy április 30-ig dolgozom a Balaton Riviera Turisztikai Egyesületnél. Távozásomnak
személyes okai vannak. Tevékenységemet új kolléga/kolléganő
veszi át, személyéről még nem döntött az egyesület választmánya. Amikor azonban elfoglalja a helyét, kérem a tagokat,
hogy fogadják őt is olyan szeretettel, mint engem. További sikeres együttműködést kívánok:
Gubiczáné Istványi Mária

Lehetőség mutatkozik arra, hogy elfogadhatóan alacsony
áron a falu megközelítési útvonalait kamerával ellássuk. A képek visszanézését csak a rendőrség tudná megtenni, és akkor,
ha valami miatt az ellopott gépkocsik után kell nyomozniuk,
mindez segítené a munkájukat.
Én úgy ítélem meg, hogy ez a falu közbiztonságát növelné, és a biztonság érzeten segítene pozitív irányban. Az ezzel
kapcsolatos véleményeiket várom, szíveskedjenek telefonálni,
vagy személyesen megkeresni.
Szűcs József

APEH iroda
Füreden
Az APEH Veszprém megyei Igazgatósága új ügyfélszolgálati
irodát nyitott Balatonfüreden a közösségi ház 109-es termében.
Az új iroda megújult belsővel és többfajta szolgáltatással
várja az ügyfeleket a közösségi házba. Számítógépes összeköttetéssel vannak a veszprémi központtal, ezzel is meggyorsítva
az ügyintézést.
Az iroda telefonszáma:
87/343-057.
Nyitvatartási idő:
Hétfő 8.00-12.00 és 13.00-16.30.
Kedd: szünnap.
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.30.
Csütörtök: szünnap.
Péntek: 8.00-12.00.

Lovasi Hírek



A Kommunális Rt.
tájékoztatója
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy
Lovas Község Önkormányzatának
10/2005.(XII.16.)
számú rendelettel módosított
1/2004/2005 számú rendelete szerint a hulladék szállítás
rendje és díjai 2006. évben
az alábbiak szerint módosulnak:
- Az egyedi hulladékgyűjtéssel kiszolgált belterületen a
hulladékszállítás egész évben
heti egy (keddi napon), illetve július és augusztus hónapokban heti két alkalommal
(keddi és csütörtöki napon)
történik.
A 2006. éves ürítések száma: 62
- Azokban az utcákban,
ahol többségben üdülők vannak, illetve beépített külterületen, április 15. és október
15. között heti egyszer (keddi
napon), illetve július és augusztus hónapokban heti két
alkalommal (keddi és csütörtöki napon) történik a hulladékszállítás.
A 2006. éves ürítések száma: 36
Fentiek alapján az éves hulladékszállítási díjak az alábbiak:
- állandó lakosok éves díja:
		
13.884,-Ft
- nyaralótulajdonosok díja:
		
8.064,-Ft
Amennyiben az ingatlan
tulajdonosa nem rendelkezik
szabványos edényzettel, lehetősége van háztartási hulladékát Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.

emblémájával ellátott műanyag zsákokba szállítási napokon kirakni. A zsákok megvásárolhatók a Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató
Kft. Balatonalmádi. Rákóczi
u. 43. szám alatt található irodájában, munkanapokon 7,00
órától 15,00 óráig.
A zsákok árai az alábbiak:
- piros zsák (amennyiben
az időarányos éves díj befizetésre került) az éves díjon
felül bruttó 60,-Ftt/db (állandó lakos esetén egy évben 62
db, nyaralótulajdonos esetén
36 db)
- sárga zsák többlet kommunális hulladék szállítására
286,- Ft/db
- zöld zsák zöldhulladék
szállítására 198,- Ft/db
A sárga és a zöld zsák ára
tartalmazza a hulladékszállítás díját is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy
a szabványon kívüli edénybe,
vagy embléma nélküli zsákban kirakott hulladékot a
kötelező közszolgáltatás keretében nem szállítjuk el, azt
a közterület felügyelet illegálisan kirakott hulladékként,
büntetés terhe mellett kezeli.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos egyéb információkkal
munkatársaink munkanapokon 07,00 órától 14,00 óráig
állnak az Önök rendelkezésére.
				
Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Kft.
8220. Balatonalmádi
Rákóczi u. 43..

MEGYEI HÍREK
Átadták a műtőblokkot
Ünnepélyes keretek között
átadásra került a Veszprém
Megyei „Csolnoky Ferenc”
Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai Műtőblokkjának
címzett támogatás segítségével
megvalósított rekonstrukciója.
A műtőblokk bejáratánál ünnepi beszédében dr. Rácz Jenő
egészségügyi miniszter kiemelte a legkorszerűbb berendezésekkel felszerelt európai
léptékű 3 műtő kialakításának
indokoltságát, valamint részletezte a Veszprém megyében
a Kormány által támogatott,
és a Nemzeti Fejlesztési Terv
prioritásaival
harmonizáló,
Európai Uniós források bevonásával megvalósítani kívánt
nagyobb ívű egészségügyi
fejlesztési terveket. Pál Béla
helyettes államtitkár köszöntő
szavait követően méltattam azt
az összefogást melynek eredményeképpen a műtőblokk
megújulhatott. Az ünnepség
keretében pénzjutalmat adtam át Mohácsi Mihálynak, a
megyei önkormányzat hivatala műszaki szakreferensének,
aki munkaköri kötelességén
felül korábban is sokat tett
azért, hogy a megyei kórház
tárgyi feltételei folyamatosan
a megfelelő műszaki előkészítést követően, és ellenőrzött
lebonyolítás által javuljanak.
A hivatalos átadást jelképező szalagátvágást követően a
meghívottak megtekinthették
a kiemelt egészségügyi létesítményt. Az ünnepséget az intézmény ebédlőjében állófogadás
követte, melyen dr. Pákozdy
János főigazgató mondott pohárköszöntő beszédet. A rendezvényen többek között jelen
volt megyénk több, a címzett
támogatás odaítélésében sokat
tevő országgyűlési képviselője,
valamint a közgyűlés több tagja, és a megyei önkormányzat
hivatala vezetői is.
Turisztikai bemutatkozások Brüsszelben, Pécsett, Milánóban, Budapesten...
- A Dunántúl régió, illetve a Közép-dunántúli régió
megbízásából és képviseletében a Magyar Turizmus
Zrt. Költségviselésével a Turisztikai Hivatal munkatársa,
Balajthy Zsuzsa információs
referens látta el a standszolgálatot Brüsszelben, a „Salon des

Vacances” turisztikai kiállításon. A kiállításon a látogatók
intenzíven érdeklődtek hazánk
(kiemelten Budapest és a Balaton) illetve a régió, ezen belül
elsősorban Veszprém megye
iránt. A magyar nemzeti stand
egyértelmű sikert aratott mind
a látogatók, mind a belga szakma körében. A vásáron összesen 973 kiállító és 101.000
látogató volt jelen.
– A Pécsi Utazási Börzén a
Megyei Turisztikai Hivatal információs referense, Balajthy
Zsuzsa a Közép-dunántúli
régió standján mutatta be megyénk értékeit. A látogatók
örömmel fogadták az Üdülési
csekkel Veszprém megyébe! és
az Aktív turizmus Veszprém
megyében c. 2006. évi, konkrét ajánlatokat tartalmazó
prospektusokat. Sokan érdeklődtek gyalogos és kerékpáros
túralehetőségek, rendezvények
iránt is.
– Dr. Mártha Andrásné a
turisztikai hivatal marketing
referense a Balaton régió megbízásából, és képviseletében a
Magyar Turizmus Zrt. költségviselésével vett részt a milánói
BIT turisztikai vásáron, ellátva
a standszolgálatot a magyar
nemzeti kiállítóhelyen. A kiállításon 5000 kiállító (ebből
1600 nemzetközi) mutatta be
kínálatát. 100 ezer látogató volt
kíváncsi a kínálatra, s további
46ezer touroperátor és utazási
iroda érkezett 120 országból
Olaszország legnagyobb turisztikai kiállítására.
– Budapesten a Hungexpo
területén megrendezett 29.
Nemzetközi idegenforgalmi
kiállításon a turisztikai hivatal
15 nm-es egyedi kivitelezésű
sarokstandja a „D” pavilonban
állt, ahol a dunántúli kiállítók
mutatták be kínálatukat. A hivatal munkatársai - a régebben
kiadott prospektusok mellett
5 új kiadvánnyal (Rendezvénynaptár, Turisztikai ajánló,
Történelmi útvonalak, kulturális emlékhelyek, Aktív turizmus, valamint Üdülési csekkel
Veszprém megyébe!) várták a
látogatókat. Megyénk iránt nagyon nagy érdeklődés mutatkozott, a vendégek leginkább
a rendezvények és a szálláshelyek iránt érdeklődtek.
Forrás: Internet
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Génmódosított
növények termesztése,
avagy pokolgép a repülõgépen?
A génmódosítás főként az
USA-ban, Kanadában és Argentínában terjedt el, és napjaink égető kérdése, hogy Európába illetve Magyarországra
mennyire engedjük be. Jelenleg
hazánkban moratórium van érvényben a genetikailag módosított (GM) növények termesztésére, de komoly erők dolgoznak
ezen tilalom megszüntetésén.
Kérdés, mennyire tudunk ésszerűen kiállni saját érdekeink
védelme érdekében, védjük
meg országunk területét a GM
növényektől.

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 30 411 2039
E-mail: szendip@t-online.hu
Nyomtatás:
Viza Kft. 8200 Veszprém,
Hajlat u. 31.
Tel./fax: 88 429 936
e-mail: viza.studio@chello.hu

Hirdetési
díjak
1/8 oldal

600,- Ft
1/4 oldal

1.100,- Ft
1/2 oldal

2.000,- Ft
egész oldal

4.000,- Ft

Hogy mi is az a génmódosítás?
A genetikai módosítás vagy
génmódosítás (GM) során a
genetikai információt (örökítő anyagot) hordozó DNS
egy szakaszát manipulálják.
Míg a hagyományos növénynemesítésnél az azonos vagy
az egymáshoz közel álló fajták
egyedeit keresztezik, addig a genetikai módosításkor bármely
faj bármely génje áthelyezhető
egy másik faj egyedébe, csak
az a kérdés, hogy ott működni fog-e, illetve működése mit
eredményez magában a célnövényben, annak fogyasztóiban,
környezetében. Leggyakoribb
példa a skorpió génjét tartalmazó kukorica illetve a halak génjét tartalmazó – így a hidegnek
ellenálló – paradicsom.
Egy gén (pl. ami rovarok
számára mérget termel a növényben, így megvédi azt a
kártevőkkel szemben) beépítésével legalább 3 másik gént kell
bejuttatni az élőlénybe. Ezek
a gének többnyire az alábbiak: karfiol-mozaikvírusból az
agresszív beépülésért felelős
gén, baktériumból származó
–antibiotikumnak
ellenálló,
vagy növényvédő-szereknek
ellenálló – gén, baktériumból
vagy patkányból származó gén.
Ezek mellé kerül még a célgén.
Az EU-ban két fő típusát engedélyezik a GM növényeknek:
azokat, melyek maguk állítanak elő növényvédőszert, és
azokat, melyek képesek egy
bizonyos gyomirtó elbontására. A növényvédőszert előállító
növények egy baktérium azon
génjeit tartalmazzák, melyek
méreg-előanyagokat termel-

nek, így annak fogyasztásakor
kártevőik elpusztulnak. A másik engedélyezett GM növény
képes adott növényvédőszert
elbontani, ezáltal kizárólagosan
fennmaradni egy-egy permetezéskor.
Mit hallhatunk a GM növények termesztése mellett?
A gyártók szerint GM növények termesztése során kevesebb növényvédőszer szükséges, ugyanis a növények maguk
ellenállóak lesznek a növényvédő-szereknek, rovarirtóanyagot
pedig maguk termelnek, míg
a környező gyomok, kártevők
elpusztulnak. Csakhogy a génmódosított növények virágpora
átporzik a vadon élő növényekre, gyomokra, így a gyomnövények is ellenállóvá válnak a
növényvédő-szereknek, szupergyomokká alakulnak. Így
nemhogy csökken a vegyszerfelhasználás, de sokkal hatékonyabb erősebb növényvédőszer
válik szükségessé. Emellett a
gének elszabadulása megállíthatatlan és visszafordíthatatlan folyamatokat indítanak el.
Magyar tudósok kimutatták
pl. hogy a GM kukorica tábla
mentén fejlődő védett nappali pávaszem fiatal hernyóinak
20%-a elpusztult.
A GM növények termesztését a koegzisztencia törvény
szabályozza, mely különféle
előírásokkal próbálja tompítani a GM növények környezeti
hatását. Ez a törvény Magyarországon most van alakulóban,
és hagyományos környezetben
400, védett területek esetén 800
méteres védőtávolságot ír elő.
Azonban a GM-növények termesztésével kapcsolatos kutatások eredményei azt mutatják,
hogy pl. a méhek tevékenysége
révén akár 26 km távolságra is
eljuthat a növények pollenje, a
növények magjai pedig akár 10
év múlva fognak előbújni valahol a talajból. Azaz ha egyszer
elkezdődik a GM-növények
termesztése, „megszabadulni”
tőlük szinte lehetetlen, és ez
nem befolyásolható az izolációs
sávok méretével.
Csalán Egyesület
Veszprém

