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Elfogadták
a rendezési tervet
A legutóbbi Lovasi Hírek 
megjelenése óta nem tar-
tott „uborkaszezont” a 
falu vezetősége, hiszen há-
rom testületi ülés is volt az 
elmúlt hetekben. 

A képviselő-testület jóvá-
hagyta a Vörösmarty Mi-
hály-Arany János-Petőfi 
Sándor utcák felújítását. 
A falu vezetősége az aláb-
bi cégekkel kívánja meg-
pályáztatni a beruházást: 
Swietelsky Kft-t, a Hódút 
Kft-t, a Strabag Kft-t, a Be-
tonút Rt-t, a Kutas Kft-t. A 
munkálatok előreláthatólag 
szeptember 30-ig fejeződ-
nének be, amennyiben ta-
lálnak megfelelő kivitelezőt. 
Szintén a június 6. testületi 
ülésen született döntés ar-
ról, hogy mely vállalkozá-
sokkal kívánják  megépí-
teni a négy  buszmegállót, 
melyet a Balaton Fejlesztési 
Tanács is támogat. A Veszp-
rém Megyei Önkormányzat 
fejlesztési célú önerő kiegé-
szítő támogatás pályázatára 
az önkormányzat beadta a 
támogatási kérelmét. Ettől a 
beadványtól azt reméli a falu 
vezetősége, hogy csökken-
teni tudják az önerő költsé-
geit, a már említett három 
utca tekintetében. A testü-
let a projekt költségvetését 
8 millió 800 ezer forintban 
állapította meg, melynek 

ötven százalékát a Közép-
Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács finanszíroz-
za. Az önrész kiegészítésére 
az önkormányzat 1.3 millió 
forintban nyújtott be támo-
gatási kérelmet a Veszprém 
Megyei Önkormányzathoz. 
A képviselő-testület 12 hó-
napos futamidővel 4 millió 
600 ezer forint hitelt vesz 
fel az OTP-től a beruházási 
költségekre. 
– Több probléma adódik a 
külterületi szemétszállítás-
sal - tájékoztatta a jelenlévő-
ket Kemenes Dénes polgár-
mester. Sokan ugyanis nem 
az előírt zsákban, hanem 
ömlesztve helyezik el a gyűj-
tőpontokon a háztartási és 
egyéb szemetet. Így az ide-
gen zsákokban elhelyezett 
hulladék elszállítási költsége 
az önkormányzatot terhe-
li. Amennyiben bejelentés 
érkezik arról, hogy valaki 
más szemetet helyezett el 
a konténerekben, - gépjár-
mű rendszám, időpont és 
tanú megjelölésével - ak-
kor szabálysértési eljárást 
kezdeményez a hivatal. A 
testület jóváhagyta, hogy a 
Cif-hegyi út és a Forrás köz 
építési munkáihoz műszaki 
ellenőrt biztosít és elvégzi a 
bonyolítási munkálatokat. 
A beruházás költségeit a tu-
lajdonosok állják. 

Folytatás a 2. oldalon

A lovasi falunapok keretén 
belül mutatták be Nagy 
Bandó András legújabb 
könyvét a „Sosem volt Tos-
cana” c. regényt, mely az 
idei könyvhét egyik legna-
gyobb slágere volt.

- Amikor először beszéltem 
a könyvről azt mondtam, 
sikerre van ítélve. Mindez 
nem egy nagyképű meg-
jegyzés volt, hiszen én már 
akkor pontosan tudtam, 
hogy mit írok. A történetet 
ismerve tudtam, hogy so-
kak szívéhez, lelkéhez eljut. 
Szerencsére 
a jóslatom 
b e i g a z o l ó -
dott, hiszen 
a második 
kiadásán is 
túl vagyunk 
a könyvnek 
és abból sem 
sok maradt. 
Ma már ott 
tartunk, hogy 
Jancsó Mik-
lós produce-
re, Garami 
Gábor is hívott azóta, hogy 
beszéljünk a regény megfil-
mesítéséről. Aki jól ismert 
annak idején, azt is láthatta, 
hogy elég komolyan nyú-
lok azokhoz a témákhoz, 
amelyek később humorosan 
kerülnek a nézők illetve a 
hallgatóság elé. Olyan belső 

emberi tartással próbálom 
mindezt visszaadni, amit 
a legnagyobbnak tartott 
Karintytől leshettem el. Ő 
kimondott zseni volt, én 
némi tehetséggel megáldott, 
szorgalmas pali vagyok, de 
úgy vélem, van lelki és szív-
béli azonosságunk.
- Maga a történet abban is 
kuriózumnak számít, hogy 
napjainkban játszódik, még-
pedig 2006 áprilisa és júliusa 
között. Azok számára akik 
előtt nem annyira ismert a 
regény, kérem dióhéjban fog-
lalja össze, hogy miről is szól 

valójában!
- Idén április 
13-án tudja 
meg Halász 
Bódog író, 
hogy has-
nyálmirig y 
rákja van. A 
profe s s z or 
barátja há-
rom hóna-
pot ad neki. 
R á a d á s u l 
Dóra lánya 
v e s z é l y e z -

tetett terhes, és az unokája 
megszületéséig szintén há-
rom hónap van még hátra. 
Bódog tudja, hogy napról-
napra romlik az állapota, 
ezért azt játssza el, hogy 
Toscanába utazik tizenegy 
néhány író társaságában.

Folytatás a 3. oldalon

A futkosó
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A június 26. testületi ülésen Kemenes 
Dénes polgármester tájékoztatta a je-
lenlévőket, hogy a közművelődési ér-
dekeltségnövelő pályázaton az önkor-
mányzat 80.000.-Ft támogatást nyert 
el. Így a költségvetésben elkülönített 
önerő összegével együtt a kultúrte-
rembe asztalokat és székeket vásárol 
hamarosan a hivatal. Ezek után Ádám 
László műszaki ellenőr ismertette 
az önkormányzattal a Vörösmarty-
Arany-Petőfi utcák felújítására beér-
kezett pályázatokat. 
Véleménye szerint a legelőnyösebb 
árajánlatot a Strabag Zrt adta, melyet 
a testület ellenszavazat nélkül jóváha-
gyott. A buszmegállók kivitelezésére 
mindössze egy beadvány érkezett, 
így erről később kíván dönteni az 
önkormányzat. Leszavazta a testület 
a Pannon GSM kérelmét, miszerint 

a 012/5 helyrajzi számú területen ne 
lehessen bázisállomást kiépíteniük a 
nagyfeszültségű távvezeték oszlopon. 
Lemondott a szülőföld programról az 
önkormányzat, mert a tervezett cse-
reüdültetés elmarad a testvértelepü-
léssel. A programra jelentkező lovasi 
gyerekek részére viszont felajánlja a 
testület, hogy térítésmentesen részt 
vehetnek  Alsóörsön, az augusztus 20. 
után szervezett táborban. Két pályázó 
közül a legkedvezőbb árajánlatot adó 
vállalkozással kötött szerződést az ön-
kormányzat a faluzászlók készítésére. 
Az idei költségvetésből az egyházak 
és a civil szervezetek az alábbiak sze-
rint kapnak támogatást: 

• Alsóörs-Lovas Református Társ-
egyházközség Lelkészi Hivatala 
100.000.-Ft

• Alsóörs - Lovas Római Katolikus 
Egyházközségek Plébánia Hivata-
la 100.000.-Ft

• Lovas Egyesület 50.000.-Ft
• Malomvölgy Nyugdíjas Klub 

50.000.-Ft
• Balatonalmádi Rendőrkapitány-

ság lovasi körzeti megbízottja 
30.000.-Ft

• Hunyadi Hagyományőrző Lovas 
Egyesület 50.000.-Ft

Hosszas tárgyalások és testületi ülé-
sek sora után elfogadta a képvise-
lő-testület a rendezési tervet, mely 
augusztus 1. határidővel lép életbe. 
Ünnepélyes keretek között augusztus 
közepén kívánja átadni az önkor-
mányzat a ravatalozót, melynek egy 
részét a Balaton Fejlesztési Tanács 
támogatta. 

Szendi Péter

A 2006. év szezonja sok 
mindenben hasonlít krimi-
nalisztikai szempontból az 
elmúlt évek szezonjaihoz, de 
számos dologban el is tér. 
Nézzük a hasonlóságokat. 
Többször megírtam már 
különböző sajtóorgánumok-
ban, hogy melyek azok a 
mindannyiunk által elvárható 
állampolgári magatartások, 
amelyek elejét vehetik annak, 
hogy áldozattá válhassunk. 
Olyanokra gondolok, mint a 
parkoló autók lezárása, hogy a 
járműben ne hagyjunk táskát, 
nagy értékű műszaki cikkeket, 
hogy a lakások, nyaralók ne 
maradjanak lezáratlanul még 
akkor se, ha a tulajdonosok 
otthon vannak ugyan, de a 
terület egy más részén, netán 
az emeleten tartózkodnak. A 
strandokra, a fürdéshez ne 
vigyünk magunkkal jelentős 
összegű készpénzt, éksz-
ereket, stb., vagy ha már ez 
elkerülhetetlennek látszik, 
akkor vegyük igénybe a 
strandok biztonsági szolgál-
tatásait és helyezzük ott el 
ezeket. Ennek ellenére ter-

mészetesen nem ez történik, 
és a bűncselekmények döntő 
többségét a strandi lopások, 
a besurranásos lopások, a 
gépkocsi feltörések teszik 
ki. Arról most pontos in-
formációim nincsenek, hogy 
a bűncselekmények sértettjei 
között ebben az évben hány 
lovasi állampolgár van, mint-
hogy arról sem rendelkezem 
pontos adatokkal, hogy hány 
olyan turista vagy külföldi ál-
lampolgár van, akik az Önök 
községéből érkeztek a Bala-
ton-partra. Azért is tartom ezt 
fontosnak megemlíteni, mert 
Önök is segíthetnek abban, 
hogy a vendégeik figyelmét 
felhívják arra, hogy a nyar-
alás gondtalansága mellett 
egy kicsit jobban figyeljenek 
önmagukra és értékeikre.
A másik nagy terület a kö-
zlekedési bűncselekményeké, 
ezen belül az ittas vezetés je-
lenti a legtöbb gondot. A tav-
alyi évben is megdöbbentően 

magas számban kellett 
eljárást indítanunk ilyen cse-
lekmények miatt, s úgy tűnik, 
az idén sem lesz ez másképp. 
Lovas községet ez annyiban 
érinti, hogy a területén vezet 
át az egyik menekülőút, 
amely a Balaton-parti discok-
ból Veszprém felé igyekvők 
használnak előszeretettel. Ezt 
természetesen mi is tudjuk, és 
ezért találkozhatnak Önök is 
gyakori rendőri ellenőrzéssel 
annak érdekében, hogy 
kiszűrhessük a közlekedésre 
potenciálisan veszélyt 
jelentőket. 
Még egy dologról szeretnék 
Önöknek írni, és ez már eltér, 
mint ahogy a bevezetőben 
is jeleztem, a korábbi évek 
tapasztalataitól. Ez az idős 
korúak sérelmére elkövetett 
trükkös lopások témája, 
amely ugyan nem szezon-
függő, azonban úgy tűnik, 
hogy külön bűnözői réteg 
épült rá arra, hogy különböző 

trükkökkel, ügyeskedéssel 
kicsalja az idős korúak meg-
takarított pénzét. A módsz-
erük változatos, valamilyen 
szolgáltató embereinek adják 
ki magukat (villamos művek, 
gázművek, vízművek, stb.). A 
lényeg az, hogy bejussanak 
a lakásba valamilyen jól 
hangzó mesével, és rávegyék 
arra az idős áldozatot, hogy 
megmutassa, hol van az elre-
jtett pénze. Kihasználva aztán 
a helyzeti előnyt, meglopják 
őt. Nagyon fontos tehát, hogy 
a községben is elterjedjen az 
a módszer, amely kapitánysá-
gunkhoz tartozó több tel-
epülésen már jól működik.  
Fokozottabban figyelnek a 
helyi polgárok az idős em-
berekre, figyelemmel kísérik, 
ha idegen keresi fel őket, seg-
ítséget, támogatást nyújtanak 
ahhoz, hogy ne váljanak ál-
dozattá. 
Kérem, ha valamilyen, a 
témához tartozó jelenséget 
tapasztalnak, hívják kollégái-
mat!

Grúber Sándor
r. alezredes rendőrkapitány

A testületi ülésről jelentjük...

Rendőrségi hírek
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Eközben otthonában Lídiával  hospice nővér barátnőjével 
tölti el élete utolsó napjait, egyfajta búcsú mézesheteket. A 
történet vége sejthető, megszületik a gyermek és Bódogot 
elveszítjük. Ez az első eset a különféle irodalmi művekben, 
hogy egyszerre boldog és szomorú a végkifejlet. A regény 
végén a boldogság kerekedik felül, mert ha ilyen erőfeszítés 
és odaadás árán is, de a gyermek, az új élet megszületik. 
- Ha jól tudom ezt a regényt testvérének ajánlotta, aki gyó-
gyíthatatlan betegségben hunyt el néhány évvel ezelőtt. Miért 
kellett ilyen sokáig  várni erre a kötetre? 
- Három évvel ezelőtt már tudtuk, hogy gyermeket vár a lá-
nyom. A gondolatot pedig az indította el, ha én ugyanolyan 
betegségben szenvednék, 
- mint annak idején a bá-
tyám - még azt sem érhet-
ném meg, hogy az uno-
kám megszületik. Nyilván 
addig nem mertem elkez-
deni a regény megírását, 
amíg a lányom terhes volt, 
már csak babonából sem. 
Egy ideig még „hordtam 
magamban” a történetet. 
Az ember először agyban 
ír, és azután veti papírra a 
gondolatait. 
- Szándékozik egyébként a 
közeljövőben újabb regényt 
kiadni?
- Ma reggel úgy keltem fel, 
hogy még húsz sor volt 
hátra az újabb könyvem 
befejezéséig. Tegnap este 
már nem akartam hozzá-
fogni, csak pihent aggyal, 
hogy kész legyen az új kö-
tetem. Nagyon aktív vol-
tam ezalatt a kánikulai idő 
alatt is. Jelen pillanatban 
Bibliatéka a címe, talán ez 
is marad. Remélhetőleg az új könyvem már karácsonyra a 
boltokban lesz, persze lehet, hogy más címmel. Ilyen egyéb-
ként még nem történt velem, hogy két hónap kemény mun-
ka után megszültem egy nagyjából 250 oldalas új kötetet. 
- Unokája egyébként hogy van?
- Köszönöm jól és a lányom is. Most jó két hetet nálunk töl-
töttek. Meg kellett csinálni a homokozót, vízzel fel kellett töl-
teni a műanyagmedencét, hogy tudjon egy kicsit pancsolni. 
Az első olyan nyara volt ez nálunk, amit én annak idején átél-
hettem a nagyszüleimnél. Emlékszem, hogy az unokaöcsém-
mel együtt ott fürödtünk az esővízgyűjtő nagy kádban. 

- Ön a nyolcvanas években humoristaként vált ismertté Ma-
gyarországon. Manapság mintha a humor egy kicsit háttérbe 
szorult volna. A mai politikai elittel nem igazán lehet vicce-
lődni?
- Mindent lehet, csak ez engem már fáraszt. Idegesít az, 
hogy akár jobbra nézek, akár balra, ígéretek és hazugsá-
gok halmazát kapjuk. Nem igazodom el ezek között, de 
megmondom őszintén az életem hátralévő részében nem 
is igazán akarok ennyi időt áldozni erre. Megpróbálok 
személyekben gondolkodni jobb és bal oldalról egyaránt. 
Tisztelni, becsülni egyes politikusokat. Publicisztikában 
még megírom a véleményemet, és azok szikla keményen 

ütnek jobbra és balra egy-
aránt. A napilapokat már 
le is mondtam, inkább 
könyveket bújok. Jelen 
pillanatban legalább öt 
könyv van bennem, amit 
szeretnék kiírni magam-
ból. Úgy érzem az em-
berek számára többet tu-
dok adni a könyveimmel, 
mint csak és kizárólag a 
kabaréval. Remélem, ha-
marosan megértik, nem 
hagytam őket cserbe, sőt, 
regényeimmel és egyéb 
könyveimmel maradtam 
mellettük. 
- Ezt a mostani könyvét 
nem lenne célszerű aján-
lania egyes politikusoknak, 
hogy  elgondolkodjanak 
azon, hogy vannak az élet-
ben fontosabb dolgok is, 
mint az állandó politikai 
csatározások?
- A politikust egyetlen egy 
dolog érdekli, ezt pedig 
úgy hívják, hogy hatalom. 

Ennek vonzatában a másik, amit úgy hívnak, hogy pénz. 
A múltkor egy honatyának próbáltam elmagyarázni, hogy 
megyek az Alexandra könyvpalotába, ha oda eljön, akkor 
a könyvemet ott megtalálja. Döbbenve tapasztaltam, hogy 
nem tudta merre található ez az épület. Mondtam neki, hogy 
a Nyugati pályaudvartól át kell mennie egy aluljárón és ott 
van az Alexandra könyvpalota. De ekkor felötlött bennem 
az a gondolat, hogy neki nehéz elmagyarázni egy ilyet, hi-
szen VALÓSZÍNŰLEG ÉVEK ÓTA nem járt aluljáróban.. 

Szendi Péter

Könyvbemutató volt Lovason
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Nagy Bandó András könyvbemutatója 
előtt arra kértem Kemenes Dénes pol-
gármester urat, hogy néhány mondat-
ban foglalja össze az idei háromnapos 
rendezvénysorozatot.

– Szokásunkhoz híven a három nap 
markánsan elkülönül egymástól. Az 
első nap a művészetek napja, amikor is 
képzőművészeti kiállítások sora szere-
pel a programok között. Ezek közül is 
kiemelném a Nagy Gyula Galériának az 
indulását, ahol a művész hagyatékának 
egy része elevenedik meg. Szombaton 
elsődlegesen lovasprogramokat és ah-
hoz kapcsolódó kiállítást mutatunk be 
az érdeklődők számára. A második na-
pon még fellépnek néptáncegyüttesek 
és dalkörök is, hogy minél színesebb le-
gyen a rendezvénysorozat. A vasárnap, 
ha lehet így fogalmazni, inkább a vidám 

órákban tellenek el, hiszen ezt a napot 
a borhoz kötöttük. Sokfajta boros prog-
ram szerepel a „repertoárunkban”, úgy 
mint borfelismerő-verseny, borkorcso-
lyaverseny. A gazdák itt bemutathatják 
boraikat és természetesen a nedűhöz 
kapcsolódó énekek és dalok sem ma-
radhatnak el. Gondoltunk a gyerekek-
re is a három nap során, nekik külön 
egy gyerekparadicsomot hoztunk létre. 
Az utolsó napon a technikai bemu-
tatók is szerepelnek a programjaink-
ban, úgy mint homokfutás, tűzoltó- és 
motorosbemutató.
– A lovasi önkormányzat az utóbbi 
években nagyon jól sáfárkodott a lovasi 
falunapokkal. Ha jól tudom idén is sok 
szponzort sikerült megnyerniük...
– Sajnos a támogatásokon is érződik, 
csakúgy mint az országban, hogy keve-
sebb a pénz. Ennek megfelelően kisebb 

költségvetésű rendezvényekben gondol-
kodtunk akkor, amikor összeállítottuk a 
nyolcadik lovasi falunapokat. Minden-
képpen ki szeretném emelni azt a tá-
mogatónkat, aki minden évben repülős 
bemutatót tart a közönség számára. Az 
idei év érdekessége még, hogy egy lovasi 
fiatalember kétezer méter magasságból 
leugrik. Mindez nekünk nagy csodának 
számít.
– Az utóbbi években nem mindig volt ke-
gyes az időjárás Önökhöz, de gyanítom, 
hogy mindezt kárpótolják majd a finom 
lovasi borok!
– Nagyon remélem, hogy lesz egy-
szer olyan falunapi rendezvénysorozat, 
amelynek egy részét nem mossa el az 
eső. Az előrejelzések szerint mindez az 
idén megvalósul, még ha nem is lesz ká-
nikula, de ez talán nem is baj. 

Szendi Péter

Nyolcadszor is falunapok

Tavaly alakult meg a Ba-
laton Riviéra Turisztikai 
Egyesület - Alsóörs, Cso-
pak, Felsőörs, Lovas és 
Paloznak támogatásával. Az 
elmúlt hetekben változások 
történtek a szervezet életé-
ben. Az eddigi munkatárs 
Gubiczáné Istványi Mária 
ugyanis lemondott. Az ő 
munkáját Keresztes Éva vet-
te át, aki az elmúlt évtize-
dekben aktívan dolgozott az 
idegenforgalomban.

- A 80-as évek közepén kerül-
tem egy Balaton parti oktatá-
si intézménybe, amely pár 
év után színvonalas, három-
csillagos szállodává nőtte ki 
magát. Itt nyílt lehetőségem 
megismerkedni az idegenfor-
galommal, amelyet mára már 
elhivatottságnak tekintek. 
Munkám során a szálloda 
értékesítési menedzsereként 
mindig is igyekeztem a Bala-
ton szépségeit, a térség érté-
keit és jó hírnevét a vendégek 
körében népszerűsíteni.
- Milyenek az első benyomásai 
a mikrórégió tekintetében?

–Váratlanul ért és nagy örö-
mömre szolgált, hogy Mayer 
Gyula elnök úr (Mayer Gyu-
la továbbra is az elnöke az 
egyesületnek, bár voltak 
arra utaló jelek, hogy ő is 
beadja a lemondását szerk.) 
felkérésére ma már az öt te-
lepülés - Alsóörs, Csopak, 
Felsőörs, Lovas és Paloznak 
vállalkozóit, szolgáltatóit 
tömörítő Balaton Riviera 
Turisztikai Egyesület me-
nedzsereként dolgozhatok. 
A helyiek szeretettel fogad-
tak, első pillanattól kezdve 
érzem és látom, hogy tele 
vannak jobbnál-jobb ötle-
tekkel, tenni akarással. El-
sődleges feladatom, hogy 
aktív munkával naprakészen 
koordináljam, széles körben 
népszerűsítsem a szervezet 
tagjainak irigylésre méltó 
szállás, gasztronómiai, és 
kulturális programkínálatát. 

Együttes munkával nem lesz 
nehéz közös sikereket elér-
ni, hiszen a szükséges tech-
nikai és egyéb feltételeket a 
települések önkormányzatai 
biztosítják.
– Az elmúlt hónapok során 
mi minden történt a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület 
életében?
– Elkészült a szervezet igé-
nyes kiadványa három nyel-
ven, amely a települések ne-
vezetességeit és történetét 
mutatja be. Az éves prog-
ramfüzet, gazdag program-
kínálattal, szintén népszerű a 
vendégeink körében. Jelenleg 
már aktív és működik a we-
boldal, (www.balatonriviera.
hu) amelyen a tagság vállal-
kozásai megtekinthetőek. Fo-
lyamatban van az öt község 
nevezetességeit és értékeit 
bemutató térkép, mely remé-
nyeim szerint hasonlóan köz-

kedvelt lesz, mint az előző két 
kiadványunk.
– Mi mindent szeretne meg-
valósítani az elkövetkezendő 
hónapokban?
– Terveim között szerepel 
a tagság, valamint a térség 
turisztikai és egyéb lehető-
ségeinek hatékonyabb nép-
szerűsítése belföldön és kül-
földön egyaránt. Szeretném 
ha a taglétszám növekedne, 
és reményeim szerint poten-
ciális támogatókat is sikerül 
megnyerni magunknak. A 
környéken számos látnivaló 
és borpince kínál feledhetet-
len szórakozást, a települések 
pedig különböző program-
ajánlatokkal várják valamen-
nyi korosztályt. Lesznek gyer-
mekprogramok, ügyességi 
játékok, folklór, könnyű és 
komolyzenei koncertek, 
táncműsorok, hangverse-
nyek, főzőversenyek, színházi 
előadások, borhetek. Akinek 
felkeltettük az érdeklődését 
az éves programok iránt, an-
nak javaslom, hogy tekintse 
meg  a weboldalunkat.

SzP

Új munkatársa van a 
Riviéra Egyesületnek
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Kuti Csabával a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökével 
az országgyűlés  döntése előtt beszélgettem a megye-
házán. Mint ismeretes kormányzati oldalról szerették 
volna elérni, hogy a megyei önkormányzatokat néhány 
éven belül megszüntetnék és helyettük a régiók vennék 
át a szerepet. Mindezt az ellenzék, ahogy az várható 
volt, leszavazta…

- A kormánynak van egy véleménye, egy szándéka, hogy 
milyen irányban kellene módosítani az alkotmányt, de a 
magyar jogszabályok azt mondják, hogy Magyarország ti-
zenkilenc megyéből és a fővárosból áll. Nyilvánvaló, hogy 
kétharmados törvénnyel lehet alkotmányt módosítani. A 
politikai vitákból egyértelműen látszik, hogy az ellenzék 
nem szavazza meg ezt a fajta kormányzati kezdeményezést. 
Tehát az a terv, amit a kor-
mány jelzett, - hogy három 
év alatt szeretnék a megyét 
átállítani régióra - nem 
következik be. Veszprém 
megye valóban ezer éves 
közigazgatási egységet kép-
visel, mely az 1700-as évek-
től fokozatosan fejlődött. A 
struktúra egy jól kialakult 
rendszert képvisel, ami 5 
ezer négyzetkilométernél 
nem nagyobb. Véleményem 
szerint nem bölcs döntés 
az, ha ilyen rövid idő alatt 
kívánjuk átszervezni a már 
jól bevált dolgokat. Jó példa 
erre Franciaország, amely 
ugyanolyan megyerend-
szerben élt, mint Magyar-
ország. Nekik több mint 
negyven év kellett ahhoz, 
hogy a mintegy 100 megyét 
régiókba olvassza. Ők még 
mindig azt mondják, hogy 
egy kicsit hamar jöttek létre 
a régiók. Aki tudja, hogy a 
megyei önkormányzat mi-
lyen feladatokat koordinál, az azt is tudja, hogy a megyei 
önkormányzat által ellátott feladatokban nincsen semmi 
feleslegesség. A különféle intézkedések egy régiós struktú-
rából sokkal nehezebben intézhetőek el. Tehát összefoglal-
va az átszervezést nagyon okosan, hozzáértő módon, az új 
kompetencia megteremtésével kell biztosítani. 
- Tavaly adta el a Veszprém Megyei Önkormányzat a tulaj-
donában lévő Balatontourist részvényeket. A valamivel több 

mint négymilliárd forintot milyen célra kívánják felhasznál-
ni?
- A szerződésben olyan megállapodást kötöttünk, hogy 
négy év alatt kell a négy milliárd 160 millió forintos vé-
telárat az új tulajdonosnak kifizetnie. A megyei önkor-
mányzat vagyonának legnagyobb része, az a negyvenhét 
intézményi hálózat, melyet évek óta fenntart. Az épületek 
állapota nagyon sok sebből vérzik, hiszen hosszú évek óta 
nem tudtuk ezeket a szükséges karbantartásokat elvégez-
ni. Így a bevétel egy részét az épületállomány fejlesztésé-
re szeretnénk szánni. A fennmaradó pénzösszeget pedig  
olyan megye politikai célokra kívánjuk felhasználni, amely 
a megyében élő emberek életminőségét javítják. Ennek be-
tudhatóan 150 millió forinttal támogattuk a megyei men-
tőszolgálat korszerűsítését, így büszkén említhetem, hogy 

az országban ez a szervezet 
lesz az első, mely a tizen-
öt perces elérést biztosítja. 
Ugyanilyen alapelvet szol-
gál az egyetem pápai fej-
lesztése, melyhez 100 millió 
forinttal járultunk hozzá. 
Ugyanakkor a katasztró-
favédelmet is támogatjuk, 
mely szintén a megyében 
élő emberek érdekeit képvi-
selik. Természetesen támo-
gatjuk az önkormányzatok 
azon törekvéseit is, melyek 
a megye arculatát javítják. 
Gondolok itt különféle 
fejlesztésekre, első helyen 
kiemelve a turizmust. Ta-
valy a működő vagyonunk 
hardverjét ugyan kivontuk  
a megyei tulajdonból, de 
a szoftver az változatlanul 
megmaradt. 
- Elnök úr, ha jól tudom Ön 
most szabadságon van, de 
mégis a sajtó rendelkezésére 
állt. Nehezen tud elszaba-
dulni a munkahelyétől?

- Megmondom őszintén a mostani beszélgetésre azért tud-
tam időt szakítani, mert egy japán delegáció van nálunk. 
Én a nemzetközi kapcsolatok kiépítését nagyon fontosnak 
tartom. Ez a japán kapcsolat már eddig is hozott kézzel-
fogható eredményeket és remény van arra, hogy mindez a 
jövőben is így lesz. 

Szendi Péter

A hardvert eladták, de a szoftver megmaradt

Kuti Csaba nem támogatja a megyék átcsoportosítását
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„A bor jókedvre derít”
A Csopak Környéki Borút Egyesület a Balaton-felvi-
dék öt települése (Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas 
és Paloznak) szőlőműveléssel, borkészítéssel és ven-
déglátással foglalkozó egységeket képvisel. 
A Balaton-felvidék legszebb részén elterülő szőlőültet-
vények borait kóstolhatják a vendégek. A borkóstolás 
mellett kellemes és szép környezetben lehet kirándul-
ni a környező erdőkben és az alsóörsi Cseri kilátóról a 
Balaton-felvidék felejthetetlen élményt nyújt az idelá-
togatóknak. A tájházak és a régi templomok látványos-
sága megragadja a vendégeket. Az egyesület non-profit 
jellegű tevékenységet folytat és ennek keretében szer-
vezi programjait.
Jelentősebb programok:
– álarcos borfarsang, borfelismerő versennyel
– bormajális mindig más településen
– bortúra szervezés
– őszi programajánlat, a szüreten való részvétel
– szüreti felvonulás zenekarokkal, táncegyüttesekkel, 
lovon, lovas kocsin a borút menti megállókon borkós-
tolással
– Márton napi új borkóstolás
– Bor-karácsony – karácsonyt követő napokon a borút 
mentén más-más pincében, vadétek, disznótoros va-
csorák mellett lehet kóstolni a finom tüzes borokat
– forralt borverseny – az új év indításaként az elsőhét 
szombatján a borosgazdák forralt bor főzőversenyen 
vesznek részt.

A Borút Egyesület vezetősége

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

Technikai okokból kifolyólag a 
falunapok részletes beszámolóját 

következő számunkban olvashatják.




