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Mayer Gyula a Balaton 
Riviéra Egyesület elnökét 
meglehetősen nehéz elérni 
mostanában, hiszen nagyon 
sokszor üzleti utakon jár, 
nem titkoltan azzal a szán-
dékkal, hogy erősítse többek 
között a Csopak-medence 
idegenforgalmát.

– Milyennek ítélte meg az el-
múlt hetekben megrendezésre 
kerülő Mandula Ünnepet?

– Az elmúlt évekhez képest 
lényegesebben nagyobb volt az 
érdeklődés. Szerencsére nem-
csak a helyi lakosokat érde-
kelte ez a háromnapos rendez-
vénysorozat, így a szobakiadók 
is jól jártak, hiszen április idu-
sán vendégeik voltak. Prog-
ramjainkat koordináltabban 
kínáltuk az érdeklődőknek, 
ami annyit jelentett, hogy a 
rendezvények időpontjai nem 
estek egybe, így minden egyes 
eseményen jelen tudtak lenni. 
Örömmel tapasztaltam, hogy 
több civil szervezet is segítette 
a munkánkat, ráadásul az idő-
járás is kegyes volt hozzánk. 

– Hamarosan bevezetésre 
kerül a Balaton Riviéra kártya. 
Mindez milyen plusz szolgálta-
tásokkal jár, mekkora kedvez-
ményeket kaphat a kártyatu-
lajdonosa?

– Május 1-jétől mind az öt 
településen egységesen beveze-
tésre kerül a kártya. Mindezt a 
szálláskiadók a polgármesteri 
hivatalokban vehetik át, mely 
egyfajta kötelezettséggel is pá-
rosul, hiszen aki egy vendég-
éjszakát eltölt a térségben, az 
jogosult a kártya által biztosí-
tott kedvezményekre. Nagyon 

sok vendéglátó- és szórakozó-
helyen felhasználható, de akár 
a veszprémi állatkertben és a 
BAHART-nál is jár a kedvez-
mény. Számításaink szerint, 
ha egy család egy hetet tölt el 
a régióban, neki mintegy hu-

szonötezer forint megtakarí-
tása lesz ezáltal. Az alsóörsi 
és csopaki önkormányzatok 
pedig megtették azt a gesz-
tust, hogy a strandbelépő árá-
ból, mintegy harminc százalék 
kedvezményt biztosítanak. Én 
remélem, hogy a szobakiadók 
mindezt nem úgy ítélik meg, 
hogy ez további adminiszt-
rációs kötelezettségekkel jár, 
hiszen eddig is kellett kitölte-
niük valamilyen bejelentőkár-
tyát. A Riviéra kártya innentől 
kezdve felváltja mindezt, és ez 
alapján történik a vendégéj-
szakák elszámolása. 

– Lesznek-e további plusz 
szolgáltatások, melyek növel-
hetik a térség idegenforgalmát?

– A korábbi éveknek meg-
felelően május elején kiadjuk 

a programfüzetünket, mely 
három nyelven, tízezer pél-
dányban jelenik meg. Idén 
húsz oldalas lesz a kiadvá-
nyunk, mindezt a programok  
sokszínűsége, és a szolgáltatók 
hirdetési igényei indokolták. 

Hamarosan megnyílik egy 
információs irodánk Csopa-
kon a vasútállomás mellett, 
de ugyanazokkal a jogosult-
ságokkal rendelkezik, mint az 
alsóörsi tourinform iroda. 

– Tavaly nagy népszerűség-
nek örvendett az on-line meg-
rendelés. Ezek alapján milyen 
nyárra számítanak idén?

– Az előrejelzések alapján 
a tavalyi számadatok jelen-
nek meg az előrendeléseket 
illetően, de én nagyon bízom 
abban, hogy az itt töltött ven-
dégéjszakák száma növekedni 
fog. Mindent egybevetve több 
vendégre számítunk az öt tele-
pülésen, mint korábban.

– Kuriózumnak számíthat 
egy receptgyűjtemény megje-
lentetése, mely a térség neveze-

tes ételeit, italait tartalmazza. 
Miért van erre szükség?

– Nem tagadom, hogy itt né-
hány európai példából merítet-
tünk, ahol ez már bevált. Szá-
momra mindig is szimpatikus 
volt, hogy egy terület, egy régió 
könyv formájában bemutatko-
zik. Itt természetesen nemcsak 
receptgyűjteményeket jelen-
tetünk meg, hanem a vállal-
kozások számára hirdetést is 
biztosítunk. Ezt a kiadványt 
is három nyelven kívánjuk 
megjelentetni. Ennek egyet-
lenegy célja van, hogy a ven-
dégeink számára még jobban 
megismertessük a régiót, az öt 
település szépségeit, adottsá-
gait, lehetőségeit. Szeretnénk 
mindenki számára elérhetővé 
tenni a hagyományos magya-
ros ételeket, még akkor is, ha 
éppen nem a Balatonnál tölti a 
szabadidejét. Előreláthatólag a 
következő idegenforgalmi sze-
zonban már megjelenik ez az 
illusztris könyv.

– A térségben nyaraló és itt 
élő emberek mennyire fogadták 
el az elmúlt évek során az egye-
sületet?

– A tourinform iroda látoga-
tottsági számát tekintve az or-
szágos átlag felettit produkálja. 
Az elégedettségi index alapján 
pedig az ország legjobb irodái 
között vagyunk. Ezt a fajta fel-
mérést nem mi végeztük, ha-
nem az erre szakosodott ide-
genforgalmi szakemberek. Így 
nyugodtan mondhatom, hogy 
elfogadtak minket, hiszen az 
előbb elmondottak mindezt 
predesztinálják.

Szendi Péter

Riviéra kártya és receptgyűjtemény a turizmusért



� Lovasi Hírek

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

Kemenes Dénes polgár-
mestert a paloznaki faluház 
nagytermében legelőször 
arra kértük, hogy foglal-
ja össze a Mandula Ünnep 
rendezvénysorozatot, mely 
egyfajta jövőképet festhet az 
idegenforgalomra. 

– Nagyon fontosak ezek a 
közös rendezvények, hiszen 
manapság a „piacon” egy te-
lepülés egyedül nem képes 
megélni. Ilyen jellegű prog-
ramsorozatokra van szükség, 
mint ez a Mandula Ünnep, hi-
szen ez a jövő útja.

– Jól gondolom azt, hogy az 
idei évben a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület maxi-
málisan kitett magáért, hiszen 
az elmúlt években nem voltak 
ennyire összehangolva a ren-
dezvények?

– Az elmúlt három-négy 
évben ez a Mandula Ünnep 
egyfajta fejlődési stádiumon 
ment keresztül, sikerült az 
úgynevezett „gyermekbeteg-
ségeket” kinőnünk, így most 
már a „csúcsra járatás” kor-
szakát éljük. Sajnos Lovas 
község fejlesztéseit illetően 
nagyon szűkösek a lehetősé-
geink, elsősorban a faluköz-
pont rekonstrukcióját kíván-
juk megvalósítani, de ehhez 
olyan pályázati források szük-
ségesek, amelyek egyenlőre 
nem állnak a rendelkezésünk-

re. A klímaváltozás miatt oda 
kell figyelnünk a jelentősebb 
viharkárokra, melyek szinte 
mindennaposak, és ezek befo-
lyásolhatják a szűkös költség-
vetésünket.

– A legutóbbi testületi ülésen 
felmerült a rendezési terv mó-
dosítása. Mindez mennyiben 
érinti az önkormányzatot?

– Egyre több probléma me-
rül fel a rendezési tervet ille-
tően, amit korábban nem lát-
tunk. Folyamatosan alakítani, 
változtatni kell a felmerülő 
igényeket. Továbbra is kész-
ségesen állunk mindenki szá-
mára, aki esetlegesen egyfajta 
változtatást szeretne kérni. 

– Térjünk vissza egy kicsit a 
turizmusra! Idén milyen sze-
zonra számít?

– Remélem, hogy az idő ke-
gyes lesz hozzánk, és a régiót, 
illetve Lovast sok vendég ke-
resi majd fel. Sokat remélek 
a bevezetésre kerülő Balaton 
Riviéra kártyától, mely egy-
fajta vonzerővel szolgál a tér-
ségünkbe látogató turisták 
számára. 

A nyilatkozat után a falu 
első embere részt vett azon 
az idegenforgalmi konferen-
cián, ahol az érdeklődők töb-
bek között Rosta Sándornak, 
a BRIB elnökének tehették fel 
kérdéseiket. 

Szendi Péter

Villáminterjú
a polgármesterrel Különleges élményben le-

hetett része április elsején a 
lovasi édesanyáknak és ba-
báiknak. Dr. Tenk Tamás a 
Veszprém Megyei Kórház 
Gyermek Intenzív Osztá-
lyának anesztes orvosának 
közreműködésével érdekes 
előadást hallhattak a hirte-
len csecsemőhalál szindró-
máról. 

A megnevezés elsőre ijesz-
tőnek tűnhet a laikusok szá-
mára, de sajnos évente néhány 
tragikus esettel számolnak a 
szakemberek, így fontos tudni 
a szülőknek, hogy hirtelen lég-
zés leállásakor, milyen szak-
szerű intézkedést tegyenek, 
tehetnek a gyermekükért. 

A szakszerű elméleti be-
mutatót követően a gyakorlat-
ban is kipróbálhatták a szülők 
egy próbababa segítségével az 

újraélesztés technikáit, gon-
dolok itt a lélegeztetésre és a 
szívmasszázsra. Jelenlévő szü-
lőként nagy örömmel töltött 
el, hogy a megszokott baba 
klubos arcok mellett nagyon 
sok új édesanyával és babával 
találkozhattam. 

A nagyszámú érdeklődés 
mellett szívmelengető érzés 
volt látni és tapasztalni, hogy 
kis településünk apró nem-
zedéke ez idő alatt milyen jól 
érezte magát egymás társasá-
gában. Önfeledten játszottak, 
míg szüleik hasznos informá-
ciókkal lettek gazdagabbak. Itt 
köszönném meg Zsigmond 
István mentősünknek a segít-
séget, kinek közreműködése 
nélkül ez az előadás nem va-
lósulhatott volna meg.

Vellai-Nemes

Élet a baba klubban
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Tisztelt lovasi lakosok!

Kábeltévé, internet és telefon
– egyben a UPC-től

A UPC Magyarország Kft. fejlesztéseinek köszönhetően 
2008. június 1-től a műszaki munkálatok ütemében már Lo-
vason, Paloznakon és Alsóörsön is elérhetők a cég távköz-
lési szolgáltatásai. Az átépülő, megújuló szélessávú hálózat 
révén egy szolgáltatótól, komoly kedvezményekkel lehet 
igénybevenni a sokcsatornás kábeltelevíziós, a villámgyors 
internet- és az alacsony díjú kábeles telefon-szolgáltatást. 
Az új kábeltelevíziós kínálat a korábbinál lényegesen több 
csatornát tartalmaz, köztük számos olyat, amelyek máshol, 
más szolgáltatást választva nem érhetők el. Ráadásul a la-
kásban egyszerre több tévén különböző csatornákat is néz-
hetünk, kiváló képminőséggel! 
A UPC a nyaraló-tulajdonosokra is gondol: a tavalyi évtől 
ún. “Nyaraló-csomagot” kínálunk azoknak, akik csak idény-
szerűen szeretnének kábeltévézni. A szolgáltatás minden 
évben április 26-tól október 25-ig üzemel, a be- és kikap-
csolás automatikus, szüneteltetési díj és visszakapcsolási díj 
nincs. A csökkentett havidíjakat egész évre kell kifizetni egy 
összegben, az első számlán. Bekötési díj meglévő UPC-ügy-
feleknek nincs, új előfizetőknek pedig mindössze 1000 Ft. A 
szolgáltatás díja az alábbiak szerint aklakul: 

broNze csomag:
egyéni/üzleti előfizető: 1125 Ft/hó (13500 Ft/év)

silVer csomag:
egyéni/üzleti előfizető: 2418 Ft/hó (29016 Ft/év)

 
A chello internet sávszélessége a négyféle csomagban 512 
kbit/s-tól 20 Mbit/s-ig terjed, így kezdőktől a profi felhasz-
nálókig, vállalkozásokig mindenki megtalálja a neki való 
csomagot. Telefonvonalat nem kell fenntartani ahhoz, hogy 
internetezni lehessen és a havi fix díj ellenében napi hu-
szonnégy órában csatlakozhatunk a világhálóhoz!
A UPC Telefon ugyanolyan egyszerűen működik, mint a ha-
gyományos telefon, csak sokkal olcsóbban: a hívások háló-
zaton belül (az ország bármely UPC Telefon-előfizetője felé) 
ingyenesek, a hálózaton kívüli percdíjak igen kedvezőek. A 
UPC Telefon havi előfizetési díja 1300 Ft-tól elérhető. A há-
rom telefon díjcsomagunk több előfizetői szokást képesek 
kielégíteni. Kapcsolási díjat nem kell fizetni, ráadásul a régi 
telefonszám is megőrizhető, költség nélkül. 
A UPC-vel tehát többszörösen jól jár az egész család: egy-
időben, párhuzamosan lehet tévézni, internetezni, telefo-
nálni. Kiépült és megbízhatóan üzemel a szervízhálózat. A 
három szolgáltatás igénybe vételéhez csak egy kábelt kell 
bevezetni a házba, nem kell szétfúrni a falakat, sem parabo-
laantennával elcsúfítani a tetőket. A kedvezmények révén 
pedig komoly összegek takaríthatók meg.
Cégünk munkatársai május hónap folyamán felkeresik Önö-
ket szerződéskötés céljából, hogy ezzel is gördülékennyé 
tegyük a szolgáltatóváltást.

UPC Magyarország Kft.

„Legnagyobb kincsünk 
az egészség” címmel hir-
dettük meg a Lovasi Es-
ték programsorozatot. 
Az elmúlt hónapokban 
egészségnapot tartottunk 
a községben, ahol méré-
seken, szűréseken, előadá-
sokon vehettek részt az ér-
deklődök.

A téli estéken szerdán-
ként vártunk mindenkit 
az egészséggel kapcsola-
tos előadásokra, ahol –úgy 
gondolom - sokat tanulhat-
tunk.

Vendégeink: Dr. Bardó-
czi Miklós, Dr. Ládi Sza-
bolcs, Dr. Csókai András, 
Wolfgang Köbel, Takács 
Ferenc, Dr. Jánosik Zsu-
zsa előadásaikban elméleti 
és gyakorlati tanácsokkal 
is segítették, hogy egész-
ségesebben tudjunk élni. 
Szó esett különféle gyakori 
betegségekről, azok meg-
előzéséről, a helyes táplál-
kozásról és a mozgás fon-
tosságáról is.

Akik úgy gondolták hogy 
az előadások nagy részé-
re eljönnek, kis „ellenőrző 
könyvecskét” kaptak, me-
lyet az előadók minden 
alkalommal aláírtak. A ta-
vaszi egészségnapon április 
19-én lehetőség volt a kis 
könyvek ajándékra történő 
beváltására.

Egészségnapunkon részt 
vehettek különféle vizsgá-
latokon, például biorezo-
nanciás állapot felmérésen, 
bioptron lámpa és chi gép 
kezelésen. Délelőtt előadá-
sokat hallhattak az érdek-
lődők  különféle témákban, 
mint például az egészséges 
ivóvízről és a thai chi-ról.

Délelőtt a rossz idő meg-

ijesztett bennünket, vajon 
sikerül-e elindulniuk a tú-
rázóknak a gyógynövény 
sétára? Szerencsére abban 
a néhány órában kisütött a 
nap, így sok gyógynövényt 
sikerült gyűjteni a környé-
ken. Feri bácsi többek kö-
zött elmondta, hogy ezen 
a vidéken nagyon sokféle 
gyógyhatású növény talál-
ható, főleg a patak mentén. 
A séta után Kövi Szabolcs 
fuvolaművészt vártuk a 
Faluházba, aki fuvolaszó 
mellett tájképek vetítésével 
pihentetett minden kedves 
vendéget.

A rendezvény ideje alatt 
lehetősége volt minden-
kinek kényeztetni magát 
frissítő vagy thai chi masz-
százzsal. Egész nap kóstol-
hattuk az egészséges falat-
kákat, italokat és recepteket 
is kínáltunk az érdeklődők-
nek. Úgy gondolom, ezzel a 
rendezvénysorozattal kicsit 
ráébresztettük a látogató-
kat a helyes táplálkozás, a 
rendszeres mozgás, a har-
monikus élet fontosságára.

Az önkormányzat köszö-
netet mond: Bácsi Gyulá-
nak, Bíró Ildikónak, Gerbel 
Ferencnének, Koteszki Iza-
bellának, Koteszki Kriszti-
ánnak, Magyarné Évának, 
Nagy Péternek, Sárdiné Ági 
néninek, Szabó Editnek, 
Szőnyi Lizának, a balaton-
füredi ÁNTSZ-nek,  hogy 
hozzájárultak a rendezvény 
sikeres lebonyolításához.

Köszönjük az előadók-
nak, hogy eljöttek hozzánk 
és mindenkinek aki segített 
abban, hogy a rendezvény-
sorozat megvalósuljon!

Nagy Tünde

Lezárult a Lovasi Esték
előadássorozata
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A legkorszerűbb módszerekkel végzett kultúrtörténe-
ti források elemzése révén sikerült a Balaton-felvidéki 
mandula eredetének nyomára bukkannunk.

Mindnyájan tudjuk, hogy a magyarok őshazája az Ural-
hegység és a Káma folyó között terült el. Nos, a Csopak, 
Paloznak, Lovas, Őrs nevű törzsek éppen az Ural nyugati 
hegynyúlványain elterülő ligetekben legeltették nyájaikat. Itt 
jegyezzük meg, hogy az Őrs nevű törzs jóval később, már itt a 
Balaton mellett vált ketté egy sikamlós nőügy miatt, s így ke-
letkezett a mai Felsőőrs, illetőleg Alsóőrs. Híres költőnk na-
gyon tévedett, amikor a rossz 
szomszédságot török átoknak 
nevezte, ugyanis ez erede-
ti magyar világszabadalom. 
Jól tudjuk, hogy a magyarok 
vérében van egy kaland-gén, 
amely arra készteti őket, hogy 
szüntelenül portyázzanak, és 
birtokba vegyenek mindent, 
ami mozgatható. Törzseink 
fiai is úgy vélték, legelnek az 
állatok maguktól is, nem kell 
azok mellett állandóan leb-
zselni. Így tehát, egy szép 
napon felkerekedtek, hogy a 
hatalmas Ural-hegység isme-
retlen részeit átkutassák. Né-
hány napi barangolás után áfonyát gyűjtögető lányokra buk-
kantak, akik megkínálták a legényeket az ízletes gyümölccsel. 
Nem a gyümölcs bűvölte el őket, hiszen az áfonyát jól ismer-
ték, hanem az ismeretlen lányok mély tüzű, csodálatosan szép 
mandulavágású szeme. Életükben először láttak ilyen finom 
alakú, fekete gyémántként csillogó szemeket, amelyek már az 
első pillanatban rabul ejtették őket. Jelbeszéd útján megértet-
ték, hogy a lányok egy mongol törzshöz tartoznak. Mivel a 
jóvágású magyar fiúk sem maradtak közömbösek a mongol 
lányok számára, ezért jelbeszéddel meghívták őket a magyar 
törzsi területre. A mongol anyák meg csodálkoztak, hogy lá-
nyaiknak egyszerre milyen szívügyük lett az áfonyagyűjtés. 
Csak azt nem értették, hogy miért kellett ehhez egyszerre a 
csónak. Ugyanis a lányok csónakon hamar elérték azokat a 
ligetes erdőket, ahol a fiúk legeltették nyájaikat. Amikor a le-
gények már messziről észrevették a mandulaszemű lányokat, 
akkorát kurjantottak, hogy messze földön meghallották: - Itt 
jön az angyalkám! A sziklák pedig vissz-hangozták: kám…
kám…kám. Ekkor nevezték el az addig névtelen folyót Káma 
folyónak. A csodálatos és szó szerinti pásztorórák alatt a fiúk 
lelkébe vésődtek a bűvölő mandulavágású szemek, amelyek-
től többé nem tudtak szabadulni. Egy szép napon menekülő 
törzsek hírül hozták, hogy a tatár horda elől minden élőlény 

menekül, mert mindenkit felkoncolnak. A mi törzseinknek 
is menekülniük kellett, s Etelközig meg sem álltak. Amikor 
már alaposabban körülnézhettek itt, legnagyobb megdöbbe-
nésükre felfedeztek olyan gyümölcsfákat, amelyeknek gyü-
mölcse alakra pontosan olyan volt, mint a bájos mongol lá-
nyok felejthetetlen szeme. Fiaink leültek a fák alá, és gyakran 
hosszú órákon keresztül sóváran nézték a mandulákat, ame-
lyek visszaidézték az édeni napokat. Amikor évekkel később 
innen is menekülniük kellett, teletömték iszákjaikat man-
dulával. A Kárpát-medencébe való megérkezés után a mi 

törzseink számára a Balaton-
felvidéket jelölték ki szállás-
helynek. Letelepedés után az 
aggastyánná vénült legények 
azonnal hozzáláttak a man-
dulák elültetéséhez. Szívük 
megtelt örömmel, szemük 
meg könnyel, amikor látták, 
hogy a kikelt csemeték milyen 
jól érzik magukat itt, s milyen 
gyorsan növekednek. Amikor 
tavaszonként virágba borult 
a domboldal, akkor hajna-
lonként fehér lovat áldoztak 
isteneiknek az erdő szélén, és 
sírtak szerelmi bánatukban a 
megvénült legények, amíg ki 

nem világosodott. Amikor a Káma folyó mellől elindult le-
gények meghaltak, akkor fiaik néhány szem mandulát tettek 
apjuk sírjába. Állítólag a sírokból kikelt mandulák teljesen 
új fajtát hoztak létre, amelyeknek gyümölcse még zöld álla-
potban gyantaszerű, fehér kristálygömböcskéket választ ki. 
Az itt élő emberek a mai napig meg vannak győződve arról, 
hogy ezek a gömböcskék a magyar fiúk után síró mongol lá-
nyok könnyei. Talán erre gondolva nézzük mi is meghatódó 
szívvel tavaszonként a hófehér és rózsaszínű sziromfelhőbe 
burkolózó hegyoldalt. A legújabb források szerint a tatárjárás 
idején Batu kán éppen itt a balatoni Riviérán pihente ki fá-
radalmait. Amikor elmesélték neki a mandulafák történetét, 
akkor a híres kán annyira elérzékenyült, hogy sírva fakadt, és 
azonnal kiadta a parancsot, hogy minden tatár hagyja el az 
országot, és többé be ne tegye a lábát ide ellenség-ként. Így 
mentették meg a balatoni mandulafák az országot a tatárok 
további pusztításaitól. Ha ma fiaink netán mandulaszemű 
menyecskével térnek vissza ázsiai kalandozásukból, akkor 
jusson eszünkbe, hogy a gének nem hazudnak. A Balatoni 
Mandulatermelő- és fogyasztó Szövetség Elnöksége nevében 

Tamás Jenő

A Balaton-felvidéki mandula
hiteles története



�Lovasi Hírek

Tavasz idusán úgy gondol-
tuk, hogy épp itt az ideje, hogy a 
NABE „számot adjon” mindazon 
elképzeléseiről, melyet az elkö-
vetkezendő néhány hónapban 
kívánnak megvalósítani, illetve 
egyfajta visszatekintést kértünk 
Szauer Rózsa elnöktől, a komor 
téli hónapok programjairól.

– Hagyomány, hogy szinte min-
den egyes csoportunk megtar-
totta saját farsangi rendezvényét, 
valamint bálokat, vidám esteket, 
műsorokat szerveztek.   Persze a 
tradicionális Balatoni Téli Esték elő-
adássorozatot szintén megszervez-
tük, ezzel is teret adva a kultúrának 
– foglalta össze a téli hónapokat az 
elnök asszony. Az egyesület kiemelt 
rendezvénnyel készült a Víz Világ-
napjára, amit március utolsó vasár-
napján délután tartottak huszonkét 
településen. Idén egységesítették a 
programjaikat, középpontban ter-
mészetesen a Balaton állt, és azok 
a forrásvizek, ásványvizek, melyek 
a térségben megtalálhatóak ugyan, 
de valamiért nem helyezzük előtér-
be. Nagyon sok család kilátogatott 
a rendezvényekre, az emberek, a 
gyerekek fogékonyak voltak min-
denre. A kötetlen, vízzel kapcso-
latos játékok, nagy népszerűséget 
váltottak ki a családok körében. 

A NABE ügyelt arra, hogy min-
den településen egyszerre legyenek 
a programok, mert március 30-án 
egy különleges eseményre is sor 
került. - Ahogy minden évben, úgy 
idén is megkoszorúztuk a Bala-
tont, melyet fűzágból és tavaszi vi-
rágokból fontunk.  Huszonhárom 
sorszámozott vitorlást egyszerre 
bocsájtottuk vízre, rajta egy tele-
fonszámmal, hogy aki megtalálja 
a hajót, azt kértük, hogy hívja fel 
– eleveníti fel a március végi ese-
ményt Szauer Rózsa.

Fél óra múlva már hívták is az 
elnök asszonyt, miszerint kihalász-

ták a siófoki „gőzöst” a Balatonból. 
Ugyanakkor a többi „ladik” csak 
néhány nap múlva talált gazdára. 
Jó példa erre a Balatonalmádiban 
vízre bocsájtott kishajó, amit Siófo-
kon, vagy az edericsi vitorlás, amit 
Fonyódon horgásztak ki. Rózsa el-
mondása szerint, eddig körülbelül 
a hajók fele ért „révbe”, így a többi 
feltehetőleg még a Balatonon rin-
gatózik. 

A NABE nehezményezi, hogy a 
tihanyi Limnológiai Kutatóintézet  
anyagi támogatás hiányában elle-
hetetlenül.  Éppen ezért hamaro-
san egy közleményt kívánnak ki-
adni, melyre az illetékes hatóságok 
figyelmét kívánják felhívni, hiszen 
a Balatont leginkább ők ismerik, 
szükség van a szakembereik ta-
pasztalataira.. Véleményük szerint 
hasznos munkát végeznek, ezért is 
állították  az  első emléktáblát Se-
bestyén Olga professzor asszony-
nak. 

Idén is avatnak emléktáblát 
a balatoni nagyasszonyoknak, 
melyre most Badacsonyban  ke-
rül sor, előreláthatólag nyár vé-
gén. Békássy Klára munkásságát, 
pedig egy kis füzetben kívánják 
összefoglalni, addig is szorgosan 
gyűjtik a vele kapcsolatos infor-
mációkat.

A szervezet tagjai továbbra is 
szívükön viseli a parlagfűirtást. Az 
elnök asszony szerint elsősorban 
a mezőgazdasági területeken van-
nak hiányosságok, a belterületek 
nagyjából rendezettek ezen a té-
ren. Információi szerint ezeket a 
helyeket kiemelten kezelik majd a 
szakhatóságok, sőt azt sem tartja 
lehetetlennek, hogy a napraforgók 
között megbúvó gyomok irtására 
támogatást kaphatnak a tulajdono-
sok. Továbbra is fontosnak tartja a 
civil szervezetek összefogását az el-
hanyagolt területek feltérképezése 
miatt. 

Beszélgetésünk végén a társas-
játékra helyeztük a hangsúlyt. Mint 
ismeretes néhány hónappal ezelőtt 
nagyszabású, sikeres kulturális gá-
lát tartottak Balatonfüreden, és az 
est bevételét a Balatonnal kapcso-
latos társasjáték elkészítésére for-
dítják. Közel másfél millió forint 
bevétele származott a NABE-nak 
és ezzel a költségek felét tudták 
összegyűjteni. Éppen ezért egy 
Norvég Alapú pályázatot adtak be 
januárban, melytől remélik, hogy a 
hiányzó másfél millió forintot sike-
rül elnyerni

Szendi Péter

Néhány hét múlva a Bala-
ton strandjait benépesítik a 
turisták. Szerkesztőségünk 
arra volt kíváncsi, hogy a helyi 
önkormányzatok, illetve üze-
meltetők milyen fejlesztéseket 
valósítottak meg az elmúlt hó-
napok során. 

Balatonfüreden már évek óra 
a Probio Zrt. üzemelteti a város 
két strandját. Az elmúlt nyolc év 
során több százmillió forintot 
költöttek fejlesztésekre. Somogyi 
László vezérigazgató elmondása 
szerint mindezt a város fejlődé-
se megköveteli. - Az Eszterházy 
fürdőtelepen folytatjuk a parko-
sítást, valamint az élményfürdő 
mellett új vendéglátóegységet 
építettünk.  A Kisfaludy strand-
nál pedig elbírálás alatt áll egy 
250 millió forintos pályázatunk, 
melytől jelentős fejlesztéseket 
remélünk. Utóbbinál inflációt 
követő áremelkedés lesz a jegye-
ket illetően, míg az Eszterházy-
nál magasabb mértékben emel-
kednek a belépőjegyek. 

Továbbra is elfogadják a Fü-
red kártyát, illetve a vendégek 
számára lehetőség van üdülési 
csekkel is fizetni. Az állandó fü-
redi lakosoknak kedvezményes 
áron biztosítják a szezonbérletet, 
amiért mindössze ötszáz forintot 
kell fizetniük, és így a Kisfaludy 
strand szolgáltatásait igénybe 
vehetik. Utóbbi fürdőtelepnél a 
parkolás díjmentes.

Hebling Zsolt Alsóörs pol-
gármestere jelentős fejlesztés-
nek minősíti a mederhomoko-
zás elvégzését, mely több mint 
egymillió forintjába került a 
falunak. A locsoló-berende-
zések korszerűsítése, valamint 
a strand melletti kempingnél 
újabb vizesblokkok megépítése, 
új parcellák kialakítása is szere-
pel az elképzelések között. Egy 
vállalkozó pedig szeretne újabb 
élmény lehetőségeket biztosítani 
a csúszdánál. A rendezvényekre 
továbbra is nagy hangsúlyt fektet 
az önkormányzat. Mindettől re-
mélik a strandforgalom növeke-
dését, melyre minden bizonnyal 
jótékony hatással lesz a Riviéra 
kártya bevezetése is. A vendégek 
a strand melletti parkolóban díj-
mentesen tudnak parkolni.

Komoly, nagy beruházásokat 
nem valósított meg idén a csopa-

ki önkormányzat, de függőben 
van egy pályázatuk, mely jelen-
tős változásokat eredményezne 
a fürdőtelepen. - Eredménytelen 
pályázat esetén is szükségessé 
válik a vizesblokkok korszerűsí-
tése, illetve a burkolatok cseréje, 
mely több tízmillió forinttal ter-
helné meg a költségvetésünket – 
tudtuk meg Ambrus Tibor pol-
gármestertől. A falu vezetősége 
nagyobb hangsúlyt fektet idén a 
boros rendezvényekre, és csütör-
tökönként a gyerekeket változa-
tos, színes programokkal várják 
a fürdőtelepen. A képviselő-tes-
tület a legutóbbi ülésen döntést 
hozott a jegyárak tekintetében. 
Ezek szerint 380 forint lesz a fel-
nőtt, míg 260 forint a gyerek be-
lépő. A Csopakra járó iskolások, 
óvodások és a közintézmények-
ben dolgozó személyek továbbra 
is díjmentesen vehetik igénybe a 
strand szolgáltatásait. 

– Tihany közigazgatási 
területén négy önkormányzati 
strand működik. A sajkodi és a 
gödrösi településrészen, a hajó-
állomáson, valamint a somosi 
öbölben. Utóbbi fürdőtelep ki-
vételével valamennyi önkor-
mányzati strandunk bérleti jog-
viszonyban üzemel. Az elmúlt 
évekhez képest sem a strandbe-
lépők árát, sem pedig a parkoló-
díjak tarifáit nem emeltük – vá-
laszolt kérdésünkre Tósoki Imre 
polgármester.

Komoly, átfogó fejlesztések 
nem valósultak meg az elmúlt 
évben, de természetesen a felké-
szülés megkezdődött az idegen-
forgalmi szezonra, így a veszélyes 
fák, a száraz, balesetveszélyes 
ágak kivágása megtörtént. A 
strandokat övező vízelvezető ár-
kok és átereszek kitisztításra ke-
rültek. A fürdőtelepeken meg-
történik az új bóják, és a strand 
működéséhez szükséges táblák 
kihelyezése. A gödrösi telephe-
lyen felújításra kerültek az öltö-
zők, illetve biztonságosabb lesz 
a vízimentő-szolgálat. A Balaton 
Fejlesztési Tanács  által kezdemé-
nyezett „Mozdulj Balaton” prog-
ramban a tihanyi önkormányzat 
is részt vesz, így a hajóállomási 
strandon, a nyári főszezonban 
minden hétvégén sportesemé-
nyek megszervezésére kerül sor. 

Sz. P.

Víznapi Balcsi-party Felkészültek
az idei nyárra



Az idei Mandula Ünnepen jó néhány kategóriában, értékes helyezéseket osztott ki a szakmai zsűri. 

Mandula Kupa:
1. helyezett: Csopak
II. helyezett: Lovas

III. helyezett: Alsóörs
2. helyezett: Felsőörs
3. helyezett: Paloznak

Versmondó verseny:
1. helyezett: Könczöl Brigitta (Felsőörs)
2. helyezett: Kalmár Lajosné (Felsőörs)
3. helyezett: Pálmai Vilmosné (Csopak)

Különdíj: Venczel János (Csopak)

Ezen kívül minden résztvevő emléklapot kapott:
Csoó Sándorné (Csopak), Jáger Tiborné (Csopak), Simon Gézáné (Csopak), Szántai Mónika (Felsőörs),

Tóthné Kovács Éva (Paloznak), Vízi Gabriella (Felsőörs).

BBHSZ horgászverseny 

1. Jakab Gábor Pápa 1940 gramm

2. Babicska Csaba Bánd 1730 gramm

3. Tolnai Bálint Veszprém 1510 gramm

Mandula Ünnep, BBHSZ I. Halfőző Verseny
(Induló csapatok száma: 12)

„A legkreatívabb csapat” különdíját a zsűri a Zala Sporthorgász Egyesületnek ítélte oda.

Helyezések: 
I. Balatonalmádi Vízi Múzeum versenycsapata, 

II. Veszprémvidéki HE. versenycsapata, 
III. Három Grácia versenycsapat, Balatonalmádi,

 IV. Balatoni Halászati Zrt. versenycsapata, 
V. Veszprém Városi Horgászklub versenycsapata

Mandulás süteményverseny nyertesei:
A torta kategóriában elért helyezések: 

1. hely: Tóta Lászlóné, Alsóörs Alsóörsi mandulás torta
2. hely: Örökségünk Hímzőműhely, Balatonfüred Mandula torta

 3. hely: Támasz Idősek Otthona, Balatonfűzfő Túrós, mandulás mézes torta
Különdíj: Pintér Lászlóné, Felsőörs Grillázs mandula torta

Sütemény kategóriában elért helyezések:
1. hely: Támasz Idősek Otthona, Balatonfűzfő Túrós, mandulás, mézes aprósütemény

2. hely: Szőnyi Liza, Lovas Gyümikenyérke
3. hely: Péjó Jánosné, Lovas Mandulás linzer

 Különdíj: Kövesiné Pohl Tünde, Paloznak Grillázs kosárkák

„Mandula Ünnep 2008” Borverseny eredményei 
A „Balaton Riviéra Zászlós Bora 2008” címet Szele Gyula 2007 évi Olaszrizling bora nyerte el.

A Társadalmi zsűri díját 2007 évi Tramini borával a Petrányi Pince nyerte el.

A Mandula Ünnep helyezettjei


