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Emelkedtek a beiskolázási támogatások
A legutóbbi testületi ülésen 

kilenc napirendi pontot tár-
gyalt meg a falu vezetősége, 
melyből kiderült, hogy a beis-
kolázási támogatások az elmúlt 
évhez képest növekedtek. 

A testület néhány pontban 
módosította a településköz-
pont megvalósíthatósági ta-
nulmányt, és ennek alapján 
került jóváhagyásra a környe-
zetrendezési tanulmányterv. 
Hat kijelölt területrészről ké-
szült rajz, melyek közül a köz-
ponti rész egységes területként 
kezelik. Mint minden évben, 
úgy idén is csatlakozott az ön-
kormányzat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zathoz., melynek feltételeiről 
későbbi lapszámunkban beszá-
molunk. 

A 2007-es költségvetésben 
„egyéb rászorultságtól függő 
ellátásokra” 900 ezer forintot 
különített el a képviselő-testü-
let. Ez az összeg fedezetet biz-

tosít a beiskolázási segélyek 
mellett a születési segélyekre, a 
mozgáskorlátozottak közleke-
dési támogatására, a bérletek, 
tankönyvek és étkeztetési tá-
mogatásra, valamint a Mikulás 
ünnep költségeire. Lovason az 
általános és középiskolai be-
iratkozott gyerekek létszáma 
41 fő, melyből 23 az általános 
iskolás, 18 fő pedig középis-
kolában vagy gimnáziumban 
tanul.

 A két alternatíva közül a falu 
vezetősége az alábbi támogatá-
sokat határozta meg:

Az általános iskolai tanu-
lók részére, - akik a rendsze-
res gyermekvédelmi támogatás 
miatt ingyenes tankönyveket 
kapnak – 4 ezer forintot, míg 
a többi tanuló számára 7 ezer 
forint támogatást biztosítanak, 
valamint az iskolába járás költ-
ségeinek 50 %-át finanszíroz-
zák. Azon középiskolások, akik 
ingyenes tankönyvtámogatást 

kapnak 5 ezer forint, míg a töb-
bi tanuló 8 ezer forint támoga-
tásban részesül. Összesen tehát 
263 ezer forintot költ idén a 
testület a beiskolázási segélyek-
re, mely 41 ezer forinttal több 
az elmúlt évhez képest.

A képviselő-testület egysze-
rűsített közbeszerzési eljárás 
keretében a négy ajánlat közül 
kiválasztotta az Ady Endre utca 
burkolat felújításával megbí-
zott kivitelezőt. A testület dön-
tése szerint a legjobb ajánlatot 
STRABAG Zrt. Biztosította, 
így ők végezhetik el a munká-
latokat, melyre előreláthatólag 
szeptemberben kerül sor. El-
fogadta a testület a Regionális 
Szilárd Hulladék lerakó Tár-
sulás Alapító Okiratának mó-
dosítását. A Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi Természet-
védelmi és Vízügyi Felelősség 
teljes körű környezetvédelmi 
felülvizsgálatra kötelezte az 
önkormányzatot a homokbá-

nyánál lévő területről, melynek 
írásos dokumentumai is meg-
lehetősen magas költséggel jár-
hatnak. 

A Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése az ápri-
lisi ülésen úgy döntött, hogy 
július 1-jétől átveszi a nevelési 
tanácsadókat azzal a feltétellel, 
hogy a normatíva és a tényle-
ges költségek közti különbözet 
50 %-át a többcélú kistérségi 
társulás, 50 %-át pedig a Me-
gyei Önkormányzat biztosítja. 
Mindez Lovas községet 21 ezer 
forintban érinti. 

Év végéig meghosszabbítot-
ták a szerződését Nagy Tün-
de Teleházvezetőnek, akinek 
szeptemberben jár le a támoga-
tása, melyet az önkormányzat a 
Munkaügyi Központtól kapott. 
Hamarosan egy hirdetőtáblá-
val lesz gazdagabb a település, 
mely a postahivatal bejárata 
mellé lesz kihelyezve. 

Szendi Péter

Mindkét nap kirakodóvásár, körhintázás
2007. szeptember 08. 17 óra

Lovasi Búcsú/”gólyák”koncertje
A Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti

Egyetem induló népzene tanszakának műsora
Tanárok:

Árendás Péter, Eredics Gábor, Halmos Béla,
Jánosi András, Kobzos K.Tamás, Richter Pál, Sebő Ferenc,

Sándor Ildi, Vakler Anna
utána: Táncház

Helyszín: Millenniumi Park
Rossz idő esetén: Lovas, Faluház

2007. szeptember 09. 10 óra
Lovas Díjugrató bemutató

Helyszín: Millenniumi Park, Lovaspálya

2007. szeptember 09. 15 óra
Ünnepeljünk/verssel, tánccal, énekszóval…/

Vendégünk a Veres család Veszprémből
Művészeti vezető: V.Petrőcz Mária

Helyszín: Lovasi Nagy Gyula Galéria

Mátyus Károly Félúton c. kiállítása
/2007. október végéig tekinthető meg/

2007. szeptember 09. 16 óra
Beszélgetés a Fotográfia Világnapja alkalmából

Vezeti:Mátyus Károly
Bakony Fotoklub vezetője

Helyszín: Lovasi Nagy Gyula Galéria



� Lovasi Hírek

A Hegyközségünk 
1995-ös megalakulása 
óta látja el Csopak, Pa-
loznak és Lovas közigaz-
gatási területén belül a 
szőlőtermesztéssel és a 
bor készítéssel kapcsola-
tos feladatokat. 

Kezdetben inkább ér-
dekvédelemmel kapcso-
latos feladatok voltak, 
napjainkban már az ál-
lami feladatok jelentik a 
munkánk meghatározó részét. Ezek zöme a szőlő és bor termelés-
sel kapcsolatos adatszolgáltatásokból, illetve a kivágási és telepí-
tési engedélyezési eljárásból, valamint a külterületi építkezésekkel 
kapcsolatos igazolásokból állnak.

Az érdekvédelemmel kapcsolatban a szőlő és bor származási 
bizonyítványok kiállítása, valamint az ingatlanok adásvételekor 

kiállított igazolások jelentik a feladatainkat. De segítséget nyúj-
tunk tagjainknak a jövedéki adó bevallások elkészítésében is, ha 
igénylik. Tevékenyen részt veszünk a szőlőhegyeken található 
elhanyagolt ültetvények felderítésében, és azok  tulajdonosaival 
szembeni eljárásokban.

2007. év első felében jelentős munkát fektettünk be a „Csopaki 
Rizling bor” eredet védetté nyilvánítására is. Ez várhatóan 2008-
ra meg is valósul. Ez alapján a Hegyközségünk területéről  eredet 
védett megjelöléssel hozhatóak majd forgalomba az olaszrizling-
ből készült borok, ha megfelelnek az egyéb előírásoknak, és az 
eredetvédelmi bizottság is annak minősíti.

2007-ben 118 lovasi illetőségű tagunk van, melyek 35,5 ha-on 
gazdálkodnak. Zömében olaszrizlinget termesztenek, de számot-
tevő még a tramini, a szürkebarát, chardonnay fajták termeszté-
se.

A szüret várhatóan a tavalyinál két héttel korábban kezdődik, 
így  e cikk megjelenésével egy időben. A felvásárlási árak a tava-
lyihoz képest, mintegy 10-15%al emelkednek.

 Csiszár Péter hegybíró

Hosszabb időszakot 
követően írok ismét cik-
ket ebben az újságban. 
Most elsősorban a 2007. 
évi szezon tapasztalatai-
ról szeretnék néhányat 
megosztani Önökkel. 

Sajátos volt ez a szezon, bár még egy kis-
sé korai múlt időben beszélni róla, hiszen 
még tart abban a tekintetben, ahogyan a 
felkészülés időszakát átéltük. Világossá 
vált számunkra, hogy csak július hónap-
ban számíthatunk jelentősebb megerősí-
tésre, amelyet a különböző tanintézetek 
gyakorlatra vezényelt hallgatói jelentik. 

Augusztus hónapra csak a Megyei 
Rendőr-főkapitányság erőinek átcsopor-
tosítása juttathatott bennünket megerősítő 
erőkhöz. Ennek megfelelően igyekeztünk 
a felkészülésünket a hatékonyság és a cél-
szerűség messzemenő figyelembe vételével 
megtervezni. Elsősorban azokra az idő-
pontokra és helyszínekre koncentráltunk, 
amelyek a hosszú évek tapasztalatai alapján 
problematikusnak ígérkeztek, figyelembe 
véve természetesen azokat a rendezvénye-
ket, amelyeket a nyár folyamán minden 
Balaton-parti, vagy azzal összefüggésben 
lévő település szervezett az idegenforgalmi 
szezon megélénkítése érdekében. 

Azt, hogy számításaink helyesek voltak, 
bizonyítja az a tény, hogy például Lovas 
község területéről július eleje óta mind-

össze 1 bűncselekmény elkövetéséről ér-
kezett bejelentés. Természetesen azzal is 
tisztában vagyunk, - és ezt a tény minden 
alkalommal igyekszem kihangsúlyozni 
- hogy az eredmények nemcsak a rend-
őri munka színvonalát minősíti. Jelentős 
részt vállaltak a megelőzésben, illetve a 
közrend, közbiztonság fenntartásában a 
polgárőr egyesületek, amelyek aktívan se-
gítették munkánkat, nem egyszer úgy is, 
hogy a nagyobb rendezvényeket, több te-
lepülés polgárőr egyesületei közösen biz-
tosítottak, tették ezzel nagyon hatékonnyá 
a megelőzést. Így volt ez a helyi egyesület 
esetében is, amelynek látható jelei az új-
ságolvasók számára például a Falu Napok 
rendezvényein volt tetten érhető. Ez úton 
is szeretném megköszönni munkájukat 
és remélem, hogy a jövőben is számítha-
tunk erre. Nagyon fontos dolog ez, hi-
szen ha közrendről, közbiztonságról vagy 
más megközelítésben köznyugalomról 
beszélhetünk, akkor ezt egy adott telepü-
lés legfontosabb értékei között tarthatjuk 
nyilván. Talán egyetértenek velem abban, 
hogy egy idegenforgalomra épülő körzet-
ben mit jelent ez. 

Nem ilyen kedvező a kép a közlekedés 
területén. Az eddigiek szerint elértük, sőt 
kismértékben meghaladtuk a sebesség-
határok túllépése, az ittas vezetés, illetve a 
közúti közlekedési balesetek okozása miatt 
indított eljárások tavalyi számadatait. Úgy 

tűnik, e tekintetben nem sikerült igazán 
megértetni az állampolgárokkal, hogy a 
közutak biztonsága mindannyiunk közös 
érdeke. Rendőri eszközökkel nem lehet 
alapvetően kedvező változást elérni, legfel-
jebb az intézkedési statisztikákon javítani. 

Annak, hogy összességében értékeljük a 
2007. év nyári szezonját, még nincs itt az 
ideje, erre majd későbbi időszakban kerül 
sor, azonban úgy ítélem meg, hogy eze-
ket a tapasztalatokat nem volt haszontalan 
megosztani Önökkel. 

Itt szeretném megragadni az alkalmat 
arra is, hogy az előttünk álló, és megíté-
lésem szerint, egy nagyon fontos időszak 
kockázataira is felhívjam az Önök figyel-
mét. Az idei évben mindenhol korábban 
kezdik a szüreteket a megszokottnál, így 
a pincékben tárolt mustokból is hama-
rabb lesz új bor. A törvények, jogszabályok 
azonban nem változtak, ezért jó lenne, ha 
figyelnének arra, hogy mindig megfelelő 
állapotban kezdjék meg a járművezetést. 

Az őszi munkák nagyon sok embert 
csalnak ki a kertekbe, és így egy másik 
bűncselekményfajta veszélye is fennáll. 
Kérem, hogy a gépjárműveket, pincék aj-
taját, nyaralókat akkor is tartsák zárva, ha 
Önök a kertben dolgoznak. Lehetőleg ne 
adjanak alkalmat a bűnözőknek arra, hogy 
megkárosítsák Önöket!

Grúber Sándor 
r.alezredes rendőrkapitány

Beszámoló a Hegyközség munkájáról

R e n d ő R s é g i  H í R e k
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A már hagyománnyá vált Lovasi Napok alkalmából ünnepelte 
a Lovasi Nagy Gyula Galéria is az egy éves születésnapját. Olva-
sóink a Lovasi Hírekben nyomon követhették az elmúlt év prog-
ramjait, történéseit. Most csak az ez évi nyári, és a még megren-
dezendő őszi, téli programokról szeretnék beszámolni.

A Lovasi Napok alkalmából a Galéria rendezvényei szorosan 
kapcsolódtak a meghirdetett programhoz: Múltidézés a középkor 
török- magyar végvári életéből. 2007 július 6-án a Galériában nyi-
totta meg Kolti Helga az ez alkalomból rendezett kiállításokat:

- Somogyi Győző képei : XVI. századi katonai viselet, 
fegyverzet (Református templom)

-  Zongor Gábor kamarakiállítása
- Nagy Gyula: Tanulmányok a végvári életről és csatákról

2007 július 7-én délután Dinnyés József adott koncertet: Deá-
kok és Prédikátorok dalai a régi időkről címmel.

Nagyon jó hangulatban zajlottak a Lovasi Napok rendezvényi. 
A Galériának is sok látogatója volt. Hála a lovas pálya és a falu-
központ közvetlen szomszédságának a nyitott kapukon keresztül 
kedvükre vándorolhattak a vendégek egyik helyszínről a másik-
ra.

Július 14-én szombaton Zongor Gábor kiállítása alkalmából 
művészeti beszélgetést szerveztünk a Galéria udvarában. A be-
szélgetés vezetői voltak: Czuczor Gábor tanár, Gopcsa Katalin 
művészettörténész, Horváth Lajos festőművész, Raffai Béla szob-
rászművész, Szelényi Károly fotóművész, Szigethy András író. 
Úgy érzem egy ilyen jellegű, kötetlenebb program még közelebb 
hozza a művészt, és általában a művészeteket a látogatókhoz. A 
pohár borral, pogácsával beszélgető kötetlen csoportokban min-
denki jól érezte magát.

 Jelenleg a Magyar Fotográfia Napja alkalmából Mátyus Károly 
Félúton c. kiállítása látható, ahol a művész eddigi pályafutásának 
díjazott alkotásait mutatja be.

A Lovasi Búcsú alkalmából tervezett programjaink:
2007.szeptember 9. 15 óra
Ünnepeljünk( verssel, tánccal, énekszóval...) Vendégünk a Ve-

res család Veszprémből. Művészeti vezető : V. Petrőcz Mária

Mátyus Károly Félúton c. kiállítása
2007.szeptember 9.16 óra. Beszélgetés a Fotográfia Világnapja 

alkalmából. Vezeti: Mátyus Károly a Bakony Fotóklub vezetője.

További programjaink:
2007. november első napjaiban
Gyertyaláng -  Szeretteink emlékére, versek, dalok, az elmúlt év 

programját folytatva. Közreműködik: Decsiné Kiss Márta
Kézimunka kiállítás a lovasi asszonyok munkáiból.

2007.december végén a Lovasi Óév búcsúztató alkalmából egy 
kiállítást szervezünk a nemrég elhunyt világhírű magyar fotómű-
vész Lucien Hervé emlékének ajánlva.

Őszintén reméljük, hogy az idei már megrendezett és az elkö-
vetkező programjainkat ugyan olyan szeretettel fogadják mind a 
község lakosai mind az ide látogatók, mint ahogy az mi szervez-
tük.

Nagy Mária

A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány Galériájának 
nyári programjairól és további terveiről

TiszTeLT szüLők!
Értesítem Önöket, hogy a nyári szünet után, az 

iskola kezdésével indul az első óvodás járat, 2007. 
szeptember 3-án reggel 8 óra 45 perckor a lovasi 
faluház udvarából. Az előző évekhez hasonlóan a 
lovasi óvodásokat és az első-második osztályos ki-
siskolásokat várjuk a reggeli induláskor.

Szintén ezen a napon indul az ebéd szállítás is.

Bácsi Gyula
falugondnok

Helyreigazítás
Sajnálatos módon előző számunkból szerkesz-

tési hiba miatt kimaradt a Lovasi Napok egyik fő 
támogatója a

Schiedel Kéménygyár Kft.
Nélküle sem valósulhatott volna meg ez a ren-

dezvénysorozat.
Köszönjük a támogatást és a hibáért elnézést 

kérünk!
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LEGYEN MOST IS FONTOS A Z 
EGÉSZSÉGÜNK!

Elmúlt két esz-
tendő ami azt jelen-
ti, hogy a 45-65 év 
közötti hölgyeknek 
újból lehetőségük 
nyílik arra, hogy 

a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház 
radiológiai osztályát felkeressék mam-
mográfiai szűrővizsgálat miatt. A vizs-
gálatra a hölgyek névszerint, nap, óra 
megjelölésével kapnak meghívót.

Kérem a településen élő hölgyeket, 
hogy az előző szűrésekhez hasonlóan 
most is vegyék igénybe a szűrővizsgála-
tot, a saját egészségük érdekében.

Az időben felfedezett betegség gyó-
gyítható!! 

Szűrővizsgálatra való egyéni utazás 
alkalmával az egészségbiztosító az uti-
költséget utólag megtéríti abban az eset-

ben, ha a menetjegyeket (oda-vissza), 
valamint a jogosult személy által kitöl-
tött és a mammográfiai vizsgálatot végző 
igazolásával ellátott utalványt beküldik a 
következő címre.

Cím:
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
8200 Veszprém, Óvári u. 7.
A településen élő 25-65év közötti asz-

szonyok nőgyógyászati onkológiai szű-
rővizsgálatra is kapnak behívót, kérem 
ezt se hagyják ki.

A szűrővizsgálatok térítésmentesen 
vehetők igénybe. A vizsgálatokra a biz-
tosítási kártyát és a behívólevelet vigyék 
magukkal.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Szentesiné Gergely Mária
egészségfejlesztő

(Szent) István király a magyar 
történelem egyik legfontosabb 
személyisége: az első keresztény 
magyar király, a magyar állam meg-
alapítója és a magyar keresztény egy-
ház megszervezője.

Istvánt az ezredfordulón, kb. 1000 
karácsonyán koronázták királlyá Esz-
tergomban a II. Szilveszter pápa által 
küldött koronával, ami azt jelentette, 
hogy a pápa őt független keresztény 
királynak ismerte el. Ezzel megalakult 
a független keresztény Magyar Kirá-
lyság. István a Kárpát-medence mag-
yar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés 
úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat 
pedig leverte. Uralkodása alatt a mag-
yar törzsek szövetségéből létrehozta 
az egész Kárpát-medencére kiterjedő 
keresztény magyar államot. Ennek 
területén félszáz királyi vármegyét és 
10 püspökséget szervezett, falvaiban 
templomokat építtetett. A tíz egyház-
megye a következő volt: az esztergomi, 
a veszprémi, a kalocsai, az egri, a győri, 

a pécsi, a váci, a csanádi, a bihari és az 
erdélyi. 

István többek között folytatta és be-
fejezte a pannonhalmi bencés apátság 
építését, megalapította a veszprém-
völgyi apácakolostort, a bakonybéli 
apátságot és a pécsváradi monostort, 
felépítette az esztergomi és a székes-
fehérvári székesegyházat és az óbudai 
Szent Péter és Pál-templomot. Az 
apátságok, kolostorok keretén belül 
iskolák működtek, és azok váltak a 
művelődés szellemi központjaivá. A 
szerzetesek ezekben az iskolákban az 

istván, az első keresztény magyar király
európai keresztény kultúrát tanították, 
diákjaikból pedig nemcsak hittérítők, 
hanem a király és a vármegyék fő em-
berei is lettek.

István a pogány szokásokat igazsá-
gos törvényekkel szorította ki, a 
kereszténységet pedig megerősítette. 
Bőkezűen adakozott az egyházaknak, 
gyakran látogatta őket, és személy-
esen felügyelte javítgatásukat, tataro-
zásukat. Kálti Márk Képes Krónikája 
(a magyar történelem máig egyik 
leghitelesebb dokumentuma, amely 
1358–1370 között íródott) szerint 
ezüst dinárokkal teli erszényt hordott 
az övén, és mikor szegényt látott, saját 
maga gondoskodott róla. 

István király 1038. augusztus 15-én 
halt meg Székesfehérvárott, ott is te-
mették el. Népe három évig gyászolta: 

„Azonnal Magyarország-szerte 
gyászra fordult a lantpengetés, az 
ország népe mind, nemesek és nem 
nemesek, gazdagok és szegények 
egyaránt siratták a szent király halálát, 
bőséges könnyhullatással és sok 
jajszóval gyászolták az árvák kegyes 
atyját. A szomorúság és fájdalom jeléül 
gyászruhát öltöttek, az ifjak és szüzek 
három évig nem táncoltak, elhallgatott 
a mindenféle nyájas, édes hangú muz-
sikáló szerszám, hű szívek siralmával 
siratták őt; vigasztalhatatlan, nagy volt 
a siralom.” 

Késői utóda, (Szent) László király 
1083. augusztus 15-én, halálának 
évfordulóján újratemettette. Ekkor 
bukkantak rá a teljesen épen maradt 
jobb kezére, az ún. Szent Jobbra, ame-
ly azóta is egyik legféltettebb nemzeti 
ereklyénk.

László király ajánlására VII. Gerge-
ly pápa 1083. augusztus 20-án István 
királyt szentté avatta. Augusztus 20-a 
ma a magyarság legnagyobb nemzeti 
ünnepe. Ezen a napon a Szent Jobb- 
körmeneten kijelölt útvonalon viszik 
körbe a lezárt jobbot, a neki állandó 
helyet nyújtó budapesti Szent István 
Bazilika körül.

Nagy Tünde
(forrás:internet)
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Mayer Gyula a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület el-
nöke, most is készségesen állt lapunk rendelkezésére. Túl 
azon által, hogy a nyári szezont értékelte, kiderült az is, 
hogy mit kívánna egy Balatonból kifogott aranyhaltól.

– Ahogy a statisztikai adatok is mutatják, idén is erősö-
dött a belföldi turizmus Magyarországon, és mindez a mi 
régiónkat is érintette – válaszolt a feltett kérdésre az elnök 
úr. - Ugyanakkor ha megnézzük az átlagos tartózkodási 
időt, akkor az 2.2 napra csökkent, és ha ehhez még hozzá-
tesszük az egy vendégéjszakára jutó költési kedvet, akkor 
azt állapíthatom meg, hogy az idei szezon gyalázatosra si-
keredett. Tudvalevő, hogy a magyar vendégek elsősorban 
az olcsó árfekvésű szálláshelyeket keresték fel, nem annyira 
a minőségi szolgáltatásokat részesítették előnybe. Ha csak 
a vendégek létszámát nézem, akkor viszont jó szezont zár-
tunk, akik szerencsére elégedetten távoztak a régiónkból.

– Hosszú éve-
ken keresztül 
problémát je-
lentett a Bala-
tonnál, hogy a 
német turisták 
száma fokoza-
tosan csökken. 
Mindez idén 
mennyiben vál-
tozott?

– A keleti 
desztinációból 
származó ven-
dégek kezdenek 
visszatérni, el-
sősorban a len-
gyel, szlovák, 
román látoga-
tókra gondolok. 
Utóbbi ország-
ból egyébként 
meglehetősen 
sokan keresték fel a Balatont, így érdemes odafigyelni rá-
juk, főleg most, hogy Uniós tagország lett. A kérdésre vá-
laszolva, a német és a nyugat-európai turisták száma folya-
matosan csökken, mely az idei szezonra is sajnos jellemző 
volt. Aki viszont hazánkba érkezik, az viszonylag sok időt 
tölt Magyarországon. Tisztában vagyok azzal, hogy fontos a 
belföldi turizmus erősítése, de nem szabad elfelejteni, hogy 
a mintegy negyven százalékos külföldi részarány biztosítja 
a jövedelmezőséget, a rentabilitást, a nyereséget. 

– A néhány évvel ezelőtt alakult Balaton Riviéra Turiszti-
kai Egyesület, ha lehet így fogalmazni szinte minden követ 
megmozgat annak érdekében, hogy a vendégek száma foko-

zatosan növekedjen a mikrórégióban. Milyen változások vol-
tak az elmúlt hónapokban, illetve terveznek-e a közeljövőben 
valamilyen előrelépést?

– Azok a tagjaink, akik komolyan vettek bennünket a 
kezdetektől, már profitáltak is, hiszen eljutottunk odáig, 
hogy komoly vendégszámot közvetítettünk ki számukra. 
Az egységes arculat megjelenése a látogatók számára na-
gyon szimpatikus volt. Ennek megfelelően már nemcsak 
programokban, kiadványokban jelenünk meg közösen, ha-
nem a közeljövőben a falvak beköszönő tábláinál is szeret-
nénk mindezt megvalósítani. Továbbá a közös marketing, 
arculatépítés tekintetében is az egységességet kívánjuk ki-
emelni.  

– Említette az egységes arculatot! Ugye a korábbi években 
problémákat okozott, hogy a települések rendezvényei „ütöt-
ték egymást”. Ez idén változást eredményezett?

– Hála a polgármestereknek, a művelődésszervezőknek, 
illetve Keresz-
tes Évának, 
fantasztikusan 
tudták ebben az 
évben mindezt 
szintetizálni. 
Természetesen 
most is voltak 
„összecsengé-
sek”, de ezek a 
programok sa-
játosságaiból 
adódtak, hi-
szen nem lehet 
százszázaléko-
san kiküszö-
bölni, hogy 
e g y i d e j ű l e g 
több telepü-
lésen legyen 
r e n d e z v é ny. 
Viszont a stra-
tégiailag fontos 

eseményeket profi módon tudták összehangolni.
– Utolsó beszélgetésünk záróakkordjaként feltettem Önnek 

azt a kérdést, hogyha a Balatonból kifogna egy aranyhalat, 
akkor mit kívánna tőle? Akkor kiemelte az időjárás fontos-
ságát, illetve a vendégszám növekedését. Továbbra is tartja 
mindezt?

– Úgy gondolom, hogy az első kettő nagyjából már telje-
sült, amit még kívánnék, az a versenyképes jövedelem a ma-
gyar vendégek számára, annak érdekében, hogy még többet 
tudjanak a Balaton mentén költeni.

Szendi Péter

Az „aranyhal” teljesítette a kívánságokat, de...
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Könyvek, folyóiratok, újságok, szórólapok, irodai nyomtatványok, 
névjegyek, egyedi borcímkék, plakátok és egyéb nyomdai termékek 

szerkesztése és nyomtatása kis szériában is.

Viza Nyomda
8200 Veszprém, Hajlat u. 31.

Telefon/Fax: 88/429-936, e-mail: viza.studio@chello.hu

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

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

E-mail: szendip@t-online.hu
Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat u. 31., Tel./fax: 88 429 936, 

e-mail: viza.studio@chello.hu

Tisztelt Veszprém megyeiek!
Igen nagy megtisz-

teltetés számomra, hogy 
az új Megyei Közgyűlés 
megalakulása óta elnöki 
teendőket láthatok el 
ebben a térségben, amely 
számomra a legkedvesebb, 
hiszen ide köt minden év-
tizedek óta.

Bár már hosszú ideje 
tevékenykedem a politika 
„színpadán” a választók 
bizalmából, be kell, hogy 
valljam, az elnöki felada-

tok számomra is számtalan kihívást tartogatnak, hiszen ez 
az első alkalom, hogy ebben a munkakörben is bizonyít-
hatok.

Éppen ezért optimista izgalommal várom a közeljövő fe-
ladatait, amelyek megoldásában, mint eddig is, most is biz-
ton számíthatok munkatársaimra, és tapasztalatom szerint 
a megye lakosságára is. Az itt élők ez idáig is számos jó ötlet-
tel segítették munkámat, bízom benne, hogy ez a jövőben 
sem lesz másként.

A következő esztendőkben sok fontos döntést kell meg-
hozni, amelyeket egyebek mellett a megyerendszer áta-
lakulása, illetve az uniós források megjelenése indokol. 
Hiszem, hogy átgondoltan, az együttműködésre nyitottan, 
eredményesen fejleszthető, még élhetőbb lesz Veszprém 
megye. A kiemelkedéshez igen jó alapot jelentenek az itt 
élők szellemi tartalékai, a rendkívüli természeti kincsek, 
valamint a jó gazdasági mutatók.

Számítok Önökre az ezer éves megye értékeinek 
megőrzésében, fejlesztésében, és ígérem, Önök is bízhatnak 
a testület kitartásában, és megalapozott döntéseiben.

 Tisztelettel: 
 Lasztovicza Jenő

•  •  •
Idén nyáron is szól a tücsökzene      

Veszprém Megye Önkormányzata ez évben ismételten 
támogatja a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola Tücsök 
gyermek vonószenekarainak nyári táborozását. Ezúttal 
80000 forinttal járul hozzá a megye a zeneiskolai táborhoz.

A szakmai vezető, Demel Eszter, a nagycsaládokban élő 
zenekari tagok szállás és étkezési költségeinek támogatására 
fordítja az összeget. 

Hagyományos helyszínen, a Bakonybéli Gerence 
Fogadóban, augusztus 23.-30 között, ez évben már három 
zenekar tagjai előbb a Kistücsök, majd a közép korosztá-
lyú és az utolsó három napon a Nagytücsök zenekar tagjai, 
zenetanárok vezetésével készülnek a jövő tanévben várható 
hazai és nemzetközi versenyekre, városi és megyebeli fel-
lépésekre. A tábori „repertoárjukat” szeptember közepén, 
Balatonkenesén, majd a Zonta Klub által szervezett 
nemzetközi konferencián, valamint a Zenei Világnapi kon-
certen már hallhatja a közönség. 

A zenekar tervei között szerepel még a Veszprém Megyei 
Önkormányzattal testvérvárosi kapcsolatban álló Tarnow 
vonószenekarával való kapcsolatfelvétel.

A nyolcadik alkalommal szervezett Tücsök zenekari 
táborhoz a szülőkön kívül a Veszprém Polgárai a Városi 
Zenedéért Alapítvány valamint a Zonta Klub nyújtott 
jelentős anyagi támogatást.

(forrás: internet)


