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Új elnök a Riviéra élén
Hat év után új elnököt vá-

lasztott a Balaton Riviéra 
Turisztikai Egyesület. Semsei 
Sándorral a jelenről és a jövő-
beni elképzelésekről beszél-
gettünk.

– Minek köszönhető, hogy 
Ön lett a szervezet vezetője?

– A korábbi elnöknek olyan 
elfoglaltságai lettek, amelyek 
mellett nem tudta tovább vál-
lalni az elnökséget. Az egye-
sület elkezdett gondolkodni, 
hogy ki legyen az elnök, majd 
felkerestek, felkértek, és jelöl-
tek erre a pozícióra. Néhány 
napnyi gondolkodás után úgy 
döntöttem, hogy elvállalom a 
tisztséget. 

– Azok számára, aki előtt 
nem annyira ismert az Ön sze-
mélye, kérem mutatkozzon be!

– Egy alsóörsi székhelyű 
cég ügyvezető igazgatója va-
gyok. Cégünk, a Chrome Kre-
atív Munkák Grafikai, Kiadói 
és Informatikai Kft. 1997 óta 
foglalkozik vállalati arculatok 
kialakításával, honlapok, por-
tálok rendszertervezésével, il-
letve a tervezett rendszerek in-
formatikai és grafikai meg-
valósításával. Megrendelőink 
széles skálán mozognak. Egy-
részt olyan nagyvállalatok, il-
letve országos vagy térségi ál-
lami hivatalok és szervezetek 
tartoztak vagy tartoznak közé-
jük, mint a Michelin Hungária, 
az Orex, a Taurus, a Synergon, 
a KFKI, az ANTSZ, az AFSZ, 
az MT. Zrt. vagy a Balaton Fej-
lesztési Tanács. Másrészt kö-
zepes és kisméretű piaci sze-
replők, a 7-8 szállodát ösz-
szefogó marketing-szövetsé-

gektől a desztináció menedzs-
ment szervezetekig. Informa-
tikai partnereink a fejleszté-
sek során olyan cégek voltak, 
mint az Oracle, a KFKI számí-
tástechnikai cégei, az Arvato 
Systems (a Bertelsmann infor-
matikai vállalata), a SZTAKI, 
a Fraunhofer Institut vagy a 
Bentley. Magyarországon fej-
lesztjük és forgalmazzuk azt 
a desztináció menedzsmentet 
támogató IT rendszert, amely 
Dél-Tirol turizmusának bázisát 
adja, know-how-ját tartalmaz-
za, s amelyet Magyarorszá-
gon már több, mint 20 térség-
ben használnak, Bükfürdőtől a 
Mátrán és az egri térségen át a 
Zemplénig vagy Mórahalomig. 
Több mint 10 éve folyamato-
san támogatjuk Magyarorszá-
gon desztináció menedzsment 
szervezetek létrejöttét, mint-
egy negyven szervezetnek se-
gítettünk megalakulni, taná-
csokkal láttuk el őket. 

– Milyenek az első benyomá-
sok?

– Mindenképpen pozitívak, 

nagyon lelkes és jó szakembe-
rekkel dolgozhatok együtt. A 
szervezet alapjai adottak, ezt 
kell továbbépítenünk. 

– Belecsöppentünk a tavasz-
ba, lassan lehet azon elmél-
kedni, hogy milyen szezonra 
számíthatunk. Térségünkben 
emelkedhet a vendégéjszakák 
és a turisták száma?

– Nagyon nehéz becslésekbe 
bocsátkozni. Bárki, bármit be-
csült az elmúlt években, ponto-
san tudta, hogy alul vagy felül 
lehet múlni a várakozásokat. 
A Balaton már nemegyszer 
„megtréfált” bennünket azzal, 
hogy jutott egy 2-3 hetes „téli 
időszak” a nyárra, amikor el-
menekültek tőlünk a vendé-
gek. Az időjárás nagyban befo-
lyásolja a szezont, és ne feled-
jük el, hogy a piac hihetetlenül 
szűkül, és akkor még nem be-
széltünk a gazdasági válságról. 

– Nyakunkon a Mandula Ün-
nep. Mit remél ettől a prog-
ramsorozattól, esetleg tervez-
nek újabb, nagyobb volumenű 
rendezvényeket a térségben?

– Nem gondolkodunk na-
gyobb programokban, mint ed-
dig. A Mandula Ünnep elsősor-
ban a szervezetfejlesztés céljait 
kell, hogy szolgálja. Egyre biz-
tosabbnak látszik, hogy az idei 
év legfontosabb újdonsága a 
Riviéra kártya megújítása lesz. 
Szeretnénk a kártyát elektroni-
kus alapokra helyezni. A ren-
delkezésre álló, meglehetősen 
szűkös költségvetéssel csak lé-
pésről- lépésre haladhatunk. 
Elsődleges célunk a térségbe 
érkező vendégek élményének 
maradéktalan biztosítása. An-

nál jobb reklámot még nem ta-
láltak fel. Ha a hazautazó ven-
dég barátainak, ismerőseinek, 
rokonainak beszámol a nálunk 
átélt pozitív élményeiről, abból 
egészen biztosan számíthatunk 
új vendégekre, illetve a régi-
ek visszatérésére. Pillanatnyi-
lag ennek a célnak kell minden 
egyesületi tag és munkatárs 
szeme előtt lebegnie. Jól tarta-
ni a vendéget, maradéktalanul 
elégedetté tenni - ez a legjobb 
stratégia.

– Köztudott dolog, hogy a 
belföldi turizmus hanyatlóban 
van, illetve az elmúlt évek so-
rán jelentősen visszaesett a né-
met turisták száma. Milyen cél-
közönséget kívánnak a térsé-
günkbe csábítani?

– A német turisták számá-
nak csökkenése sajnos általá-
nos tendencia az egész világon. 
A külföldi piacok megszólítá-
sa nem a Riviéra feladata. Az 
elsősorban a térségi szervezet, 
az egész Balaton Régiót átfo-
gó szövetség, illetve a nemze-
ti marketing szervezet felada-
ta kell, hogy legyen. A Rivié-
rának külön külföldi kiállítá-
sokra felesleges elmennie, az 
csak a pénzt viszi. Nekünk az 
a feladatunk, hogy megtalál-
juk a helyünket a Balaton kí-
nálatán belül, és jól megkü-
lönböztethető előnyöket kínál-
junk az ideérkezőknek. Ahogy 
az előbb már mondtam, először 
meg kell tanulni okosan adni 
a vendégnek. Ha ezt elérjük, 
a legfontosabb lépést sikerült 
megtenni a turizmus megújítá-
sának érdekében.

Szendi Péter

Semsei Sándor

A Lovasi Önkormányzat és a Körjegyzőség dolgozói
kellemes Húsvéti ünnepeket kíván Lovas állandó lakosainak és nyaralótulajdonosainak! 
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A Lovasegyesület 2012. év programjai

Tradíciónkhoz híven idén is a 
pünkösdi amatőr díjugrató és 
fogathajtó versennyel nyitjuk az évet. 
Díjugratásban indítunk: kezdő, haladó 
és póni kategóriákat, a fogatosoknál 
két futamot tervezünk.
Színhely: Lovas, akadálypálya. 
Időpont: 2012. május 28. hétfőn. 
10.00 órától díjugratás, 13.00 órakor 
ebéd, pálya átépítés, 14.00 órától 
fogathajtás.
Július 7-én, szombaton a Falunapok 
keretén belül lószépségversenyt, azt követően pedig Lovagkori 
lovas vetélkedőt tartunk. Színhely: Lovas, akadálypálya.
Július 8-án, vasárnap 17.00 órakor az Irodalmi Pályázat 
eredményhirdetése a nagyteremben, Lovason.
A szokásos Mária napi búcsún, idén szeptember 9-én vasárnap, 
szintén amatőr díjugrató felmérést rendezünk. Kategóriák: 
kezdő, haladó és póni, valamint fogathajtók. 
Szeptember 22-én a Paloznaki Napok alkalmával, Paloznak, 
Lovas, Alsóörs útvonalon tartjuk az idei szüreti lovas 
felvonulást, nyergelt lovakkal, hintókkal és fogatokkal. 
Indulás Paloznakról 15.00 órakor, érkezés Lovasra 16.00 
órakor.
Szabadtéri rendezvényeink sajnos a mindenkori időjárástól 
függenek, bízunk a jó időben, hogy ne történjen meg, mint 
tavaly, hogy pünkösdkor a versenyt lemondtuk a sok eső 
miatt.
Minden részt venni kívánót, érdeklődőt és nézőt szívesen és 
örömmel várunk!

A rendezőség nevében:
Pajor József

  elnök

Köszönet az önzetlen segítésért

Mint ismeretes a rendkívüli hideg előtti januári 
pénteken szállították az önkormányzat udvarára 
a pályázaton nyert fát. Köszönetemet szeretném 
kifejezni Simon Lászlónak, aki a szállításban 
segédkezett. 

 Ferenczy Gáborné
polgármester 
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Itt a tavasz!
Megélénkül az élet az úton, a kertben, a nyaralóban…

Végre beköszöntött a jó 
idő, az előttünk álló hosszú 
hétvégék sora. Ennek min-
denki örül! Nekünk rend-
őröknek azonban ez azt is 
jelenti, hogy megélénkül a 
„vándor bűnelkövetők” tevé-
kenysége is. Ennek már sen-
ki sem örül!

A szép idő előcsalogatja a 
ház, a nyaraló és a kert tu-
lajdonosokat. Megkezdőd-
nek a tavaszi munkák. Jól-
esik a mozgás, jól esik néz-
ni a munkánk eredményét. 
De vajon mit érzünk, ami-
kor fáradtan bemegyünk a 
házba, és azt tapasztaljuk 
illetéktelen járt nálunk? A 
besurranó tolvaj! Jól esik a 
napsütés melegét beenged-
ni a házba, de a nyitott ajtó, 
ablak, kapu, amikor a kert-
ben dolgozunk, és nem lát-
juk, nem figyeljük, ki jár-kel 
az utcán, csábítja a besurra-
nó tolvajokat. Soha ne hagy-
juk őrizetlenül a nyitott épü-
letet! Hiszen még akkor is 
beléphet valaki és elemelhe-
ti a bejáratnál, az előszobá-

ban hagyott táskát, értéket, 
kocsikulcsot, amikor benn 
tartózkodunk. A besurranó 
tolvaj óvatlanságunkból él.

A besurranások megelőzése 
érdekében
•	 zárják kulcsra az ingatla-

nok utcai és bejárati ajtóit 
akkor is, ha otthon tartóz-
kodnak, pihennek, kert-
ben vannak

•	 a személyes okmányaikat 
és pénztárcájukat, a tás-
kákat ne tartsák jól látha-
tó és könnyen elérhető he-
lyen

•	ne hagyjanak nyitva abla-
kot, ha elmennek otthon-
ról

A gépjárművekkel kapcso-
latos lopások elkerülése 
érdekében

•	 lehetőség szerint az in-
gatlan területén belül par-
koljanak, úgy, hogy vi-
szonylag több kormányo-
zási manőverrel lehessen 
az ingatlant a gépjárművel 
elhagyni

•	 a kapukat tartsák zárva
•	 a gépkocsit ne hagyják 

nyitva, és a kulcsait ne 

hagyják a járműben vagy 
látható helyen 

•	 a gépkocsik összes biz-
tonsági berendezését akti-
válják parkolás után

•	közterületen történő par-
kolás esetén soha nem 
hagyjanak értéket, mű-
szaki cikket, táskát látha-
tó helyen a gépkocsiban, 
például a strandok, üzle-
tek, szórakozóhelyek előtt

•	 az ülés alatti rejtekhelyet 
a tolvajok is jól ismerik

A tél után kimozdulnak a 
házalók is. Járják az utcá-
kat, be-be kiabálva a por-
tákra árujukat ajánlgat-
va. Az, hogy a gyakran ér-
téktelen, rossz minőségű 
dolgokért magas árat kér-
nek, amikor vásárolunk tő-
lük, és csalás áldozataivá vá-
lunk, az egyik veszély. A má-
sik, hogy feltérképezik a te-
repet: ki lakik arrafelé, mi-
kor tartózkodik otthon, mi-
lyen értékek találhatók ház-
ban, kertben. Beszélgetésbe 
elegyednek a leendő áldozat-
tal, kikérdezik szokásairól, 
helyzetéről. Pár nap múlva 

egy ismeretlen személy ér-
kezik már „felkészülve”, és 
megkezdődik a tudatos elte-
relés, az értékek begyűjtése.

Még veszélyesebb, ha be-
engedjük őket, mert a fizetés 
során figyelmünket elterelve 
ellophatják pénzünket.

Persze ne feledkezzünk meg 
a téli bezártságból kiszabadu-
ló, hétvégére kiruccanó közle-
kedőkről sem. Több az autó, 
motor és a kerékpár is az uta-
kon. A közlekedési szabályok-
ban ugyan nem történt jelen-
tős változás, a szabályszegé-
sek miatt kiszabható és kötele-
zően kiszabandó (közigazga-
tási eljárások) büntetési tétele-
iben viszont jelentős emelke-
déseket határozott meg a jog-
szabály. 

Mielőtt útnak indulnak, ké-
rem, ne csak a gépjármű mű-
szaki állapotát, az engedélyek 
érvényességet nézzék át, ha-
nem frissítsék fel KRESZ tu-
dásukat is, hogy elkerüljék a 
„nem tudásból” eredő csekkes 
borítékokat.

Stanka Mária r. őrnagy

Húsvéti Istentiszteletek időpontjai
Április 1-jén Virágvasárnapi Istentisztelet

9.30 órakor Lovason, 11.00 órakor Alsóörsön.
Nagycsütörtökön, április 5-én 18.00 órakor

Alsóörsön a gyülekezeti házban tartunk úrvacsorai, böjti 
előkészítő alkalmat.

Nagypénteken, április 6-án 17.00 órakor Lovason,
18.00 órakor Alsóörsön a templomokban tartunk ünnepi 

Istentiszteletet.
Húsvét vasárnap Lovason 9.30 órakor, Alsóörsön 11.00 

órakor tartunk ünnepi, úrvacsorás Istentiszteletet.
Húsvét hétfőn, Lovason 9,30 órakor,

Alsóörsön 11.00 órakor tartunk Istentiszteletet,
ahol igehirdetéssel a Pápai Református Teológiai Akadé-

mia ünnepi követe, Právetz Anikó
első éves teológus hallgató szolgál.

Rásky Miklós
református lelkipásztor

Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ   és   VETÉLKEDŐK

Április 7-én, szombaton, 15 órától húsvéti játszóház lesz a 
faluház udvarán. 

A programok között szerepel 
tojásfestés, színezés, nyuszisimogatás, 
tojáskereső verseny és egyéb játékos 
vetélkedők...

A program ideje alatt pogácsával és frissítő 
italokkal kedveskedünk a résztvevőknek.

Várunk minden gyermeket és 
játékoskedvű, kreatív felnőttet! 

Információ: 20 417 4544  vagy 30 597 6914
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Sokat beszélnek manapság 
a klímaváltozásról, melyben 
mindenképpen nem elhanya-
golható szerepet kap az em-
beri tevékenység. Az, hogy 
túl sokat fogyasztunk és nem 
törődünk tetteink következ-
ményeivel, mert azt hisszük, 
hogy ezek szinte elhanyagol-
hatók és ráadásul nagyon tá-
voliak is.

A klímaváltozásról dr. Tóth 
Ferenc, a Gödöllői Szent Ist-
ván Egyetem Növényvédel-
mi Intézetének docense kicsit 
másként gondolkodik.  A nö-
vényvédelmi állattan terüle-
tén dolgozó oktatóként és ku-
tatóként évről évre szembe-
sül azzal a kérdéssel, hogy az 
elmúlt tél és az adott év te-
nyészidőszakának időjárása 
vajon hogyan hat a kártevők-
re. Ilyen kérdéseket szinte le-
hetetlen megválaszolni, de re-
mek alkalmat adnak arra, hogy 
az ember felhívja a figyelmet 
valami sokkal lényegesebbre. 
A klímaváltozás egyik jelleg-
zetes veszélye ugyanis  abban 
rejlik, mint régen a filoxéráé, 

most pedig a parlagfűé vagy 
a terrorizmusé: jogcímet szol-
gáltat a lakosság szabadságjo-
gainak korlátozására, amit át-
lagos lélektani viszonyok mel-
lett nem lehetne elfogadtatni 
az emberekkel.  Vegyük pél-
dául  a XIX. századi filoxé-
ra-vészt! Amit a kártevő eset-
leg meghagyott, azt elpusztí-
totta a hatóság. Így aztán esély 
se maradt, hogy kiderüljön, 
vannak-e ellenálló tőkék, ami-
ket érdemes lett volna tovább-
szaporítani, továbbnemesíteni. 
De gondolhatunk a tűzelhalás 
kórokozója elleni erélyes ható-
sági fellépésre is, amikor a vé-
dekezés jegyében megtiltották 
több őshonos berkenyefajunk  
szaporítását és forgalmazását, 
valamint közterületekre való 
ültetését. A közérdekre hivat-
kozva meghirdette a hatalom a 
parlagfű elleni háborút.

A klímaváltozás valóban 
megnövelheti annak a való-
színűségét, hogy távoli tájak-
ról betelepülő fajok soroza-
ta váljon leküzdhetetlennek 
tűnő kártevővé, de a pánik-

szerű, átgondolatlan rendele-
tek és intézkedések sokkal na-
gyobb gazdasági és erkölcsi 
kárt okozhatnak, mint maguk 
a jövevény fajok. Amikor azt 
sem tudjuk előre, hogy milyen 
új fajokkal gyűlik meg majd a 
bajunk, akkor egyetlen éssze-
rű óvintézkedés megvalósít-
ható: a jelenlegi iparszerű ga-
bona- és olajnövény-túlsúlyos 
gazdálkodásunkban adjunk 
nagyobb teret a hagyományos 
gazdálkodásnak, nemzetkö-
zi hibridek  helyett minél na-
gyobb területen termesszünk 

helyi tájfajtákat, és ahol le-
het, szabdaljuk fel a nagy táb-
lákat mezsgyékkel, sövények-
kel, mezővédő erdősávokkal. 
A változatos környezet, a szab-
dalt tájszerkezet sokkal jobban 
ellenáll a behurcolt fajok  tö-
megszaporodásának, mint az 
egynemű növényállományok.

Mit eszel akkor, ha nem in-
dul a traktor?

Dr. Tóth Ferenc egyetemi 
docens több éve foglalkozik 
az ember önellátási lehetősé-
geivel. Arra keresi a választ, 
hogyan, milyen lehetősége-
ket kell figyelembe venni, ha 
vissza szeretnénk térni az ön-
ellátó életmódra? Mi szüksé-
ges a kezdeti elinduláshoz? A 
Lovasi esték sorozatban Mit 
eszel majd akkor, ha nem in-
dul a traktor? címmel tartott 
előadást, amit csaknem százan 
hallgattak meg. A több mint 
kétórás előadás után a hallga-
tóság tagjai  kérdéseket tettek 
fel, majd a szakember  dedi-
kálta a  könyvét.

Forrás:
www.naplo-online.hu

„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne”

Lehetséges az önellátás

Balla Ede Zsolt Székely-
udvarhelyről érkezett hoz-
zánk, és a „Fenntartha-
tó életről” tartott előadást 
a lovasi faluház nagytermé-
ben. A közel 100 ember, a 
mintegy két órás előadás so-
rán gyönyörű képekkel il-
lusztrálva bepillanthatott 
a székely emberek minden-
napjaiba (is). 

Az előadás során megtud-
tuk, hogy 1983-ban született 
Székelyudvarhelyen. A közép-
iskolát szülővárosában végez-
te el, majd Csíkszeredán, az 
éppen induló Sapientia - Er-
délyi Magyar Tudomány-
egyetemen folytatta vidék-
fejlesztés-szociológia sza-
kon tanulmányait. 2007-ben 
nősült, egy kisfiú édesapja.  
-Gyermekkorom óta hiva-
tást érzek a világ jobbá téte-
lére, ezért kezdetben a ter-

mészet- és környezetvéde-
lem vonzott. 1994-ben tag-
ja lettem a Zöld Szív Ifjúsá-
gi Természetvédő Mozgalom-
nak, amely alapjaiban formál-
ta át a személyiségemet. Már 
ezekben az időkben hangsú-
lyossá vált, hogy nem csak ér-
telem, de érzelem is szüksé-
ges ahhoz, hogy célunkat el-

érjük, gyógyítsuk a természe-
tet – vallotta előadásában.   
A 2005-ös év mérföldkő volt 
az életében. Ekkor ismerke-
dett meg egy Tibetből szárma-
zó energetikai gyógymódszer-
rel (Pránanadi). Szintén ebben 
az évben találkozott a magyar 
hagyományok behatóbb ismer-
tetésével, a szerves műveltség 
szellemiségével is. -Fő érdek-
lődési területem a táj és ember 
szentséges kapcsolata. 2010-
ben jelent meg első könyvem, 
Szent Földünk Rajza címmel, 
amelyben a szakrális földrajz 
fogalmát ismertetem és a Kár-
pát-haza lehetséges szent mű-
ködéséről írok. Jelenleg a má-
sodik köteten dolgozom, mely-
nek témája a vizek szentsége. 
Az előadás során megtudtuk, 
hogy kétféleképpen élhetünk 
egy adott tájban: rendtartó, il-
letve rendbontó módon. A rend 

megtartása azt jelenti, hogy az 
ember ismeri azt a helyet, ahol 
él, ismeri az élet alaptörvé-
nyeit, azokat tiszteletben tart-
ja.  Ezzel szemben a rend bon-
tása a lebontást, a szétszedést, 
az apró darabokra hullást (ká-
osz) jelenti, mely az élet alap-
törvényeinek ismeretlensé-
gén vagy esetleg azok figyel-
men kívül hagyásán alapszik.  
A rendtartó közösségek, tár-
sadalmak tere gazdag táj. Jó 
példa erre a rendtartó szé-
kely falvak, míg a rendbon-
tó társadalmak sivárságot, si-
vatagot hagynak maguk után.  
Az előadás után Balla Ede 
Zsolt dedikálta a könyvét, és 
az ember joggal állt úgy fel a 
székéből, hogy eszébe ötlöttek 
Tamási Áron szavai: „azért va-
gyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.”

Szendi Péter

Balla Ede Zsolt

Dr. Tóth Ferenc
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Üdvözlégy Szent Keresztfa!
Hamvazószerdával meg-

kezdődött az Anyaszentegy-
ház életében talán lelkileg a 
legtermékenyebb kegyelmi 
időszak, a nagyböjt. 

A szent negyven nap alatt, 
bőségesen volt idő elmélked-
ni az Úr Jézus irántunk meg-
mutatkozó szeretetéről, amit Ő 
így mondott: „Senkinek sincs 
nagyobb szeretete annál, mint 
aki életét adja barátaiért.” A 
szentmise liturgiájában imád-
kozzuk, hogy „betegségeinket, 
nyomorúságainkat, Ő hordozta 
és bűneinket felvitte a kereszt-
fára”. De mielőtt az Atya irán-
ti  engedelmességének végképp 
eleget tett volna, elárultatásá-
nak előestéjén, mint egy össze-
foglalva szolgálatát bemutat-
ta az első szentmisét. Először 
konszekrált: testévé választot-
ta a kenyeret, vérévé változtat-
ta a bort, és hálaadással mara-
déktalanul fölajánlva önmagát 
az Atyának, odaadta tanítvá-
nyainak: „vegyétek és egyétek 
... , vegyétek és igyatok belőle 
mindnyájan ...” Tehát a nagy-
csütörtök esti szentáldozásunk 
azt jelenti: közünk van a Meg-
váltó Jézushoz, akarjuk, hogy 
közösségben legyünk Ővele. 

A nagyböjt, emberi szemmel 
nézve, legtragikusabb napján 
nagypénteken nincs szentmise. 
Az egész napot áthatja az emlé-
kezés, a bűnbánat és a hála. Az 
emlékezés, melyet fájdalmassá 
tesz a bűnbánat és reménnyel 
tölt meg a hála. Nekünk ugyan-
is kétszeresen van közünk a 
megfeszített Krisztushoz. Bű-
neinkkel oka vagyunk a szen-
vedésének, a bűnbánatunkkal 
célja és tárgya leszünk a szere-
tetének. 

A bűn büntetést von maga 
után és jóvátételt követel. Ezt 
minden ember tudja, s ha meg 
nem rontják, egyet is ért vele. 
Ha azonban enged a hármas kí-
sértésnek, - az ösztönök, a si-
ker, és a hatalom kísértésének 
- egy ideig tud közömbösnek 
látszani, mint akit ez a kérdés 
nem érdekel; vagy a hatalom 
révén tud úgy viselkedni, mint-
ha ő kívül állna a törvényen. De 

sem a lelkiismeret, sem a vég-
ső igazságszolgáltatás elől nem 
menekülhet el az ember. Mint 
ahogy nagyon sok vallás fel-
ismerte, hogy vérontás nélkül 
nincs bocsánat. 

A megváltásra ezért volt 
szükség és a mi bűneink okoz-
ták a Megváltó szenvedését. so-
kan, nagy szentek is elgondol-
kodtak már azon, hogy vajon 
az Ige megtestesülése megtör-
tént volna-e akkor is, ha Ádám 
és Éva nem vétkezik, és nem 
lép be a világba a bűn és halál. 
Arra a következtetésre jutottak 
és juthatunk mi is, hogy csodá-
latosan szép lehetett volna a te-
remtés, az emberiség és a meg-
testesült Fiú találkozása egy 
bűntelen világban. 

De a világ az ember bűnének 
következményeit viseli, mi em-
berek pedig bűnösök vagyunk. 
Ezzel lettünk oka a Megváltó 
szenvedésének. S ha valaki azt 
mondaná „Mi közöm a megfe-
szített Krisztushoz?”, úgy vi-
selkednék, mint amikor valaki 
a közlekedésben balesetet oko-
zott, - gázolt, vagy elsőbbséget 
meg nem adva egy másik kocsit 
karamboloztatott - s áldozatát 
cserben hagyva elmenekül. Ha 
megfogják, míg rá nem bizo-
nyítják vétkességét, azzal véde-
kezik: mi közöm hozzá? 

Drága jó keresztény Testvé-
reim! Közünk van a megfeszí-
tett Jézus szenvedéséhez, okai 
vagyunk. Ennek beismerése 
kell, hogy bűnbánatot és en-
gesztelő szeretetet fakasszon a 
szívünkben. 

A bűneink mindig engedet-
lenséget testesítenek meg. En-
gesztelni, jóvátenni csak enge-
delmességgel lehet, s a meg-
váltó Jézus maga az engedel-
messég. Szent Pál apostol így 
írja: „Krisztus engedelmes volt 
mindhalálig, mégpedig a ke-
reszthalálig...”. A Fiú örök,  sze-
rető engedelmessége az Atya 
iránt a Szentlélekben a szent-
háromságos élet része, s magá-
ban foglalja az embert megvál-
tó szeretet is. 

Jézus egész élete, szolgála-
ta, önmaga kiüresítése enge-
delmesség. Teszi, örömmel te-

szi, mert tudja, hogy az Atya 
akarja így. János keresztsége-
kor a Jordánnál, a Színeválto-
zás hegyén maga az Atya tett 
erről bizonyságot, amikor ki-
nyilatkoztatta: „Ő az én szere-
tett Fiam, akiben kedvem te-
lik”, mert engedelmes. Testvé-
reim a Jézus Krisztusban! - Mi 
el sem tudjuk képzelni azt a 
bensőséges és állandó közös-
séget, ami a földön élő Jézus 
Krisztus embersége és a Szent-
háromság személyei között volt 
és van. Pedig Jézus beszélt róla, 
amikor azt mondta, hogy „Én 
nem magamtól beszélek, azo-
kat mondom el, amiket az én 
Atyámtól hallottam, és azokat 
cselekszem, amiket Nála lát-
tam” ( Jn.8,28). Az Olajfák he-
gyén, tudván mindent, ami reá 
várt, vérrel verítékezett, s kér-
te: „Atyám, ha lehetséges, múl-
ják el tőlem e kehely, de ne az 
legyen, amit én akarok, ha-
nem ami te”  (Lk.22,42 ). Jézus 
Krisztus egész pere, megkínoz-
tatása, elítéltetése, keresztútja, 
a kereszten töltött közel hat órá-
ja, mind-mind engedelmessé-
gének beteljesedése. Ezt ajánlja 
föl értünk engesztelő, megvál-
tó áldozatul. 

A Miatyánkban megtanított 
kérni az engedelmességet. Mert 
ezt kérjük, amikor így imádko-
zunk: „legyen meg a Te aka-
ratod”,  a Te örök Atyai aka-
ratod. Itt a földön velem, ve-
lünk mindnyájunkkal úgy le-
gyen meg az akaratod, úgy tud-

juk teljesíteni, ahogy ez az aka-
rat  a mennyben, a Szenthárom-
ságban él és a mennyek orszá-
gában maradéktalanul érvénye-
sül.

Szeretett Testvéreim ott 
állt Jézus Anyja- a fájdalmas 
Anya, János- a szeretett tanít-
vány, Mária Magdolna- aki-
nek sok bűne bocsájtatott meg, 
mert nagyon szeretett, s a távol-
ban a többiek, akik Gallileából 
kísérték el Jézust. A Szűzanyá-
ban tökéletes az engedelmes-
ség. Benne folyamatosan és 
egyre nagyobb szeretettel élt a 
„legyen nekem a Te Igéd sze-
rint”, s hatotta át cselekedete-
it. Ő ott a kereszt alatt állva tö-
kéletesen egy szenvedő Fiával, 
mindegyikünknél inkább köze 
van Hozzá, közösségben van 
vele.

Nagypénteken amikor értet-
lenül állunk, amikor imádás-
sal hódolunk a megfeszített Jé-
zus Krisztus előtt, megcsókol-
juk a feszületet, vagy máskép-
pen fejezzük ki tiszteletün-
ket, és lelkünk mélyén mi ma-
gunk is szeretnénk igazán en-
gedelmesek lenni. Szeret-
nénk, ha a továbbiakban egy-
re kevésbé lennék okai a Meg-
váltó szenvedésének, s egy-
re inkább lehetnénk szereteté-
nek tárgya azáltal, hogy figye-
lünk rá: odahallgatunk a szavá-
ra, szolgáljuk őt embertársain-
kon keresztül, nem rágalmaz-
zuk meg felebarátainkat, ha-
nem törődünk azzal amire a ke-
resztre feszített Jézus példát ad 
nekünk.

Az Ő halála nekünk életet 
hozott, és ez nem más mint az 
örök élet. Ő halálával legyőzte 
a halált és föltámadásával újjá-
teremtette az életet. Ez az élet 
számunkra az örök élet, az örök 
boldogság.

Szívből kívánok kedves ke-
resztény testvéreimnek az örök 
életben bizakodó, boldog, alle-
lujás húsvéti szent ünnepeket. 

„Imádunk téged Krisztus, és 
áldunk Téged, mert szent ke-
resztet által megváltottad a vi-
lágot”. 

v. Ajtós József László
esperes, plébános
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Nagyszerda
Paloznak: a hagyományossá vált szentmise, szentgyónással 
és szentáldozással a plébániai képviselő testületi tagoknak 
és mindenki számára. Szentgyónás 17.00 órától a sekrestyé-
ben. A szentmise este 18.00 órakor kezdődik.

Nagycsütörtök: az Oltáriszentség és az Egyházi Rend 
szentsége alapításának emlékünnepe.
Csopak: szentmise 18.00 órakor, ezt követően egy órás vir-
rasztás.

Nagypéntek: Urunk Jézus Krisztus kereszthalálának em-
lékünnepe.
Paloznak: 15.00 órakor keresztúti ájtatosság az öt falut ma-
gába foglaló ifjúság és felnőttek számára, a paloznaki kálvá-
ria dombon.
Azok részére, aki nem tudnak részt venni a paloznaki kálvá-
riajáráson a saját templomaikban lesz keresztúti ájtatosság.
Felsőörs: 17.00 órakor nagypénteki szertartások. 18.00 órá-
tól szentségimádás, a szentsírnál.
Csopak: 18.00 órakor nagypénteki szertartások. 19.00 órától 
szentségimádási óra, a szentsírnál

Nagyszombat
Paloznak: 17.00. órakor nagyszombati szertartások és feltá-
madási körmenet, a faluban, az úgynevezett „nagy körmene-
ti útvonalon”. Természetesen az időjárás függvényében!

Felsőörs: 17.00 órakor nagyszombati szertartások és feltá-
madási körmenet a faluban, az „úgynevezett nagy körmene-
ti útvonalon”. Természetesen az időjárás függvényében!

Húsvétvasárnap: Urunk feltámadásának az ünnepe
Csopak: 8.30 órakor ünnepi szentmise.
Felsőörs: 11.30 órakor ünnepi szentmise.
Paloznak: 18.00 órakor ünnepi szentmise.

Húsvéthétfő
Csopak: 8.30 órakor szentmise.
Felsőörs: 11.30 órakor szentmise.
Lovas: 17.00 órakor szentmise.

Mindenkit szeretettel hívok és várok a szent szertartások-
ra, főleg nagypéntekre és a nagyszombati feltámadási kör-
menetre.
Valljuk meg bátran mindnyájan, a feltámadt Jézus Krisztus-
ba vetett hitünket!
BÉKÉS, ÖRÖMTELI HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK 
PALOZNAK, CSOPAK, LOVAS, SZENTKIRÁLYSZABADJA 
ÉS FELSŐÖRS, KÖZSÉGEKBEN ÉLŐ MINDEN FELEBA-
RÁTUNKNAK ÉS TESTVÉRÜNKNEK A JÉZUS KRISZ-
TUSBAN!
 
 Dr. Szathmáry László vitéz Ajtós József László
 állandó diakónus kerületi esperes, plébános

A nagyheti szertartások rendje

Mandula Ünnep 2012
Kedves alsóörsi – csopaki – felsőörsi – lovasi 

– paloznaki lakosok, Egyesületi tagok! 
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy idén is 

megrendezésre kerül a Mandula Ünnep az egye-
sület működési területén, melynek időpontja: 
2012. április 27–28–29. A Mandula Ünnepen a 
programok között szeretnék a mandulát felhasz-
nálni, ezért tört vagy töretlen mandula illetve 
mandulabél gyűjtést szervezünk. A mandula át-
vétele: Alsóörs Tourinform Iroda Vasút u.3. A 
rendezvény megszervezéséhez várjuk pénzbeli 
adományaikat is. Számla számunk: 73200189-
11276870 Támogatásaikat ezúton, előre is kö-
szönjük: Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület.

2012. évi közgyűlés

Január 27-én 17 órakor került sor a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület éves közgyűlé-
sére Lovason a Faluház nagytermében. A Köz-
gyűlés napirendi pontjai voltak: 

– Beszámoló az egyesület 2011. évi munká-
járól. Kiadások, bevételek áttekintése, a beszá-
moló megvitatása.

–  A 2012. évi költség- és feladatterv, marke-
tingterv felvázolása, megvitatása.

– Tisztújítás . A Közgyűlés során az Egye-
sület tagjai elfogadta a 2011. évi beszámolót, a 
2012 évi feladat, marketing és költségvetés ter-
vezet. A Közgyűlés megválasztotta a tisztség-
viselőket a következő három évre. A követke-
ző 3 éves időszakra a tisztségviselők: Elnök: 
Semsei Sándor (Alsóörs) Elnökhelyettes: Raj-
nai Árpád (Paloznak) Titkár: Albrecht Józsefné 
(Alsóörs) Választmányi tag: Hajdu Ágnes 
(Felsőörs) Választmányi tag: Kecsedi Gábor 
(Lovas) Választmányi tag: Köteles Zsolt (Cso-
pak) Felügyelő Bizottság: Felügyelő Bizottság 
elnök: Jásdi István (Csopak) Felügyelő Bizott-
ság tag: Rásky Mihályné (Felsőörs) Felügye-
lő Bizottsági tag: Steinbach Jánosné (Csopak). 
A január 27. közgyűlésen az elnök személyé-
ben változás állt be. Az Egyesület megalakulá-
sa óta (2005) Mayer Gyula töltötte be az elnöki 
pozíciót 6 éven keresztül.Az idei évben ismét 
esedékes volt a tisztújítás. Mayer Gyula egyéb 
munkái és további tervei miatt nem kívánt élni 
az újra jelölés lehetőségével. Új jelöltként, mint 
alsóörsi vállalkozó merült fel az ismert turisz-
tikai szakember, Semsei Sándor neve az elnö-
ki tisztségre, melyet ő elfogadott, és a választ-
mány jóváhagyta. 

Áprilisi programok
Április 3. 17.30 óra: Válság és 
nemzetstratégia - Dr. Bogár László 
közgazdász előadása a lovasi falu-
ház nagytermében (Lovasi Esték)
Április 7. 15.00 órától: Húsvéti 
játszóház a Lovas Jövőjéért Egye-
sület szervezésében
Április 11. 18.00 óra: „Amíg ben-
nem zeng a lélek”, a népi gyógy-
ászatról másképp – Géczy Gábor 
előadása a lovasi faluház nagyter-
mében (Lovasi Esték)
Április 14. 9.00 órától: Gya-
korlati hétvége a lovasi faluház-
ban: Bemutatókkal, szakmai ta-
nácsadással, gyermekprogramok, 
ökopiac, meridián gyakorlatok, 
gyógynövénytúra  (Lovasi Esték)
Április 21.: Borverseny a lovasi 
faluházban - a „Balaton Rivié-
ra zászlós boráért” (Alsóörs, Cso-
pak, Felsőörs, Lovas boros gazdái 
mérettetik meg boraikat a Bala-
ton Riviéra Turisztikai Egyesület 
szervezésében)
Április 25. 18.00 óra: „Húrok 
Dallamán” – a Dohányi Ernő Ze-
neművészeti Szakközépiskola nö-
vendékeinek koncertje a lovasi fa-
luház nagytermében
Április 27.-29.: Mandula Ünnep 
- a Balaton Riviéra Egyesület szer-
vezésében
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Új könyvek a könyvtárban

„Úgy kell élnünk, hogy a föld,
amit magunk után hagyunk, értékesebb legyen”
„A fenntartható élet, az 

önállóság és önellátás felé – 
a Visnyeszéplakiak példá-
ja nyomán” című cikkünk az 
előző Lovasi Hírekben téve-
sen jelent meg, ezért a cikk 
végét újra megjelentetjük he-
lyes olvasatban is. 

A Lovasi Esték sorozathoz 
kapcsolódva egy felhívást is 
közzéteszünk: szeretettel vár-
juk együttgondolkodásra, be-
szélgetésre, ötletelésre azo-
kat a lovasiakat, akiket érde-
kel az önellátás és a fenntart-
hatóság gyakorlati megvalósí-
tása nem csak egyéni, de kö-
zösségi szinten is. A beszélge-
tés szervezői Kemenes Dénes 
és Fazekas Gábor, jelentkezni 
a Lovasi Esték előadásai után a 
szervezőknél lehet. A fent em-
lített cikk végének javított vál-
tozata, a tervezett beszélgetés-
hez kapcsolódó néhány ötlettel 
pedig alább olvasható:

Sokat gondolkodtam azon, 
hogyan lehetne tanulni a 
visnyeszéplakiak példájából, 

mit lehetne ebből itt helyben 
is megvalósítani. Több szem-
pontból is kulcskérdés ez szá-
munkra. Egyrészt Lovas önál-
ló polgármesteri hivatala a tör-
vényi szabályozás változásá-
nak „köszönhetően” rövid időn 
belül átalakul, az önállóság 
megszűnik. Ez talán fenyege-
tőnek tűnik, de egyben lehető-
ség a valódi önszerveződésre, 
még szervesebb közösségi élet 
kialakulására, hiszen innen-
től kezdve még fokozottabban 
arra kényszerülünk, hogy sa-
ját magunkra támaszkodjunk. 
Másrészt az élettől elidegene-
dő és elidegenítő tömegterme-
lésre és uniformizálásra épü-
lő fogyasztói életszemlélet vi-
lágméretű válsága is egyre éle-
sebben kezd kirajzolódni. Az 
előadás után felhívtam a so-
rozat egyik ötletgazdáját, Dé-
nest, hogy mit szól az ötlethez, 
hogy mindezen érdemes len-
ne közösen elgondolkodni. Na-
gyon megörültem, hogy ő is 
fontosnak és aktuálisnak tartja 

a közös gondolkodást, és utá-
na a cselekvést. Igen, összejö-
hetnénk, mi, lovasiak, körben, 
rangokat és pártoskodást félre-
téve, a közös jövő érdekében, a 
helyi természeti környezet és 
mindannyiunk hasznára. Né-
hány ötlet példaképpen, me-
lyek mentén el lehetne indulni:

1) Gyógynövények termesz-
tése otthoni konyhakertekben 
és kihasználatlan lovasi telke-
ken

2) Kalákában, közösen egy 
önkormányzati épület építése, 
mely közösségi tulajdon terem-
tés és közösségépítés is lenne 
egyben (pl. egy tároló, amit ké-
sőbb egyéb módon is lehetne 
hasznosítani)

3) Lovasi magánkertekben 
régi, ellenálló, hasznos tulaj-
donságokkal bíró gyümölcsök 
és zöldségek termesztésbe vo-
nása

4) Régi mesterségek megho-
nosítása a hagyományok fel-
elevenítése és az önellátás je-
gyében (szövés, kovácsmester-

ség, fazekas, pék, sajt és tejter-
mékkészítés, stb.) Ez megvaló-
sulhatna akár egyes portáknál, 
vagy a polgármesteri hivatal-
ban, esetleg egy kalákában épí-
tett új épületben, vagy akár a 
Nagy Gyula Galériával együtt-
működésben.

Ez csak példálózás, szület-
hetnek ennél sokkal jobb ötle-
tek, és természetesen, ha létre-
jön egy (vagy célszerűen több) 
ilyen beszélgetés, akkor elő-
ször az ötleteket kell össze-
szedni. Azután pedig el lehet 
indulni a nagyobb önállóság 
gyakorlati megvalósítása felé. 
Lovas lakói már rengeteg pél-
dáját adták annak, hogy képe-
sek a hagyományok megőrzé-
se és közösségi célok érdeké-
ben összefogni és együtt csele-
kedni. Egyénileg sokan törek-
szünk ebbe az irányba, de iga-
zán eredményesek csak közös-
ségi összefogással lehetünk. 
Hosszú távon a jövőnk függ 
tőle.

Fazekas Gábor

Ünnepi
megemlékezés
Méltóképpen emlékeztünk 

meg az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc hőseire. Az 
ünnepséget megtisztelte jelen-
létével a helyi képviselő-tes-
tület tagjain kívül Rásky Mik-
lós református lelkész, Mészá-
ros Károly az Endrődi Sándor 
Általános Iskola igazgatója, vi-
téz Pintér Kornél törzskapi-
tány, valamint a Sándor Huszá-
rok Lovas Klubja és a Hunyadi 
Huszár és Betyár Hagyomány-
őrző Egyesület. 

Sebestyén Máté ünnepi mű-
sora után, Hull Zita alpolgár-
mester asszony méltatta a már-
ciusi ifjak törekvéseit. Ezután a 
régi temetőnél helyezték el az 
emlékezés koszorúját az ön-
kormányzat nevében Ferenczy 
Gáborné polgármester asz-
szony és Takács Ferenc képvi-
selő úr, míg a Történelmi Vité-
zi Rend és a Magyar Vidék Or-
szágos 56’-os Szövetség nevé-
ben vitéz Pintér Kornél törzs-
kapitány. 

Szendi Péter

– Michael A. Babcock: Attila utolsó éj-
szakája
– Donna Fargo: Higgy magadban!
– Ed McBiain: Holtomiglan-holtodiglan
– W. Somerset Maugham: A legsötétebb 
óra
– Magyar népmesék sorozat: A csillag-
szemű juhász és más mesék
– Magyar népmesék sorozat: A kicsi dió 
és más mesék
– Magyar népmesék sorozat: A királykis-
asszony jegyei és más mesék
– Magyar népmesék sorozat: A kis göm-
böc és más mesék
– Magyra népmesék sorozat: Kiskondás 
és más mesék
– Magyar népmesék sorozat: A bíró okos 
lánya és más mesék
– Magyar népmesék sorozat: A mindent 
járó malmocska és más mesék

– Magyar népmesék sorozat: A víz tündé-
re és más mesék
– Csernus Imre: A fájdalom arcai
– Gondolkodj pozitívan! Bátorító sorok 
az élet derűs oldaláról
– Kovács KOVI István: Bűnös élvezet
– Wolfgang Zdral: A Hitlerek, a Führer 
ismeretlen családja
– Nigel Cawthorne: A történelem 100 leg-
nagyobb hadvezére
– John Lukacs: A párviadal
– Norman Davies: A varsói felkelés
– Eberle Uhl: A Hitler dosszié
– Aczél Endre: Acélsodrony 60’-as évek
– Aczél Endre: Acélsodrony 70’-es évek
– Aczél Endre: Acélsodrony 80’-as évek
– Kenéz Péter: A Szovjetunió története

Szendi Péter

Újabb kötetekkel bővült a lovasi bibliotéka. A történelmi könyvektől kezdve, a gyer-
mek és ifjúsági köteteteken át, egészen a szépirodalmi könyvekig kapott egy szép kis 
„csomagot” a helyi könyvtár. 
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Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési 
miniszter 2012. március 11-től átmeneti időre

Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjárás 
miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkben, valamint 
az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül 
tilos tüzet gyújtani.  A tilalom kiterjed a felsorolt területeken 
kijelölt tűzrakó helyekre is, a közút és vasút menti fásításokra, 
valamint  a parlag- és gazégetésre is.

A miniszter felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdőben 
kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, 
hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott 
tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések 
mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és 
mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi 
bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom 
visszavonásig érvényes.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

Országos tűzgyújtási tilalom

A Malomvölgy
Nyugdíjas Klub életéből

Balaton-Best
összefogás a turizmusért

Ismét gazdagabbak let-
tünk sok élménnyel, tu-
dással, az elmúlt kettő 
összejövetelünk alkalmá-
val. Elfogadta klubunk 
meghívását Hull David 
településünk londoni szü-
letésű lakosa, akiről ko-
rábbi beszélgetéseink, ta-
lálkozásaink alkalmával 
kiderült, hogy nagyon 
gazdag és kalandos élet-
utat tud maga mögött.

Életéről szóló előadását 
két részletben, fényképes 
vetítéssel fűszerezve tár-
ta elénk. Élete során ke-
resztül-kasul bejárta a vi-
lágot, három különböző 
kontinensen, öt különbö-
ző országban élt. Részle-
tesen, és történelem hűen 
beszélt az 1950-es évek 
Rodéziájáról, (ma Zimbab-
we) az ottani életükről, kö-
rülményekről, ahol 16 évet 
töltött el szüleivel, mint 
angol emigránsok.

1967-ben elhagyta az or-
szágot, nem vonult be ka-
tonának, katonaszökevény 
lett. Elmesélte kalandos út-
ját, ahogy visszatért Lon-
donba, szülővárosába, ahol 
hamar talált munkát, majd 
mellette megkezdte tanul-
mányait, illetve befejez-
te könyvvizsgáló szakon, 

ami további életét megha-
tározta. Nagyon sok élmé-
nyét megosztotta velünk az 
akkori londoni történések-
ről.

1975-ben Kanadába, 
konkrétan Torontóba ke-
rült családjával a munká-
ja miatt. Részletes elbeszé-
lést kaptunk Kanadáról, 
földrajzáról, népességéről, 
az ottani élet és munka kö-
rülményekről. Felidézte je-
lenlegi feleségével Hull 
Zizivel való megismerke-
désüket, majd ennek kap-
csán Magyarországra, Lo-
vasra kerülésének, dönté-
süknek körülményeit.

Életútjáról szóló érdekfe-
szítő, történelmi, valamint 
tudományos igényességgel 
összeállított elbeszélését 
az alábbiakkal zárta: „Sok 
csodaszép hely van a vilá-
gon, szerintem a Balaton 
egyike ezeknek. Mi, akik 
itt élhetünk, nagyon sze-
rencsések vagyunk, hogy 
ez az otthonunk”.

Köszönjük, hogy életed 
útját megosztottad velünk, 
bele láthattunk abba a vi-
lágba, ahová valószínűleg 
mi nem fogunk soha eljut-
ni.

Köszönettel:                                    
Malomvölgy

Nyugdíjas Klub tagjai

Megkezdte az uniós pro-
jekt megvalósítását a Ba-
laton Best, a térségi TDM, 
amelynek tagjai: Balaton-
füred, Tihany, Almádi és 
a Balaton Riviéra (Csopak 
Alsóörs, Felsőörs, Lovas, 
Paloznak) TDM szervezetei.

 
A február 15. sajtótájékozta-
tón elhangzott, hogy a Balaton 
Best 53 millió forintot nyert a 
térség turizmusának fellendí-
tésére. Ennek megfelelően a 
támogatás legnagyobb része, 
36,6 millió forint marketing-
célokat szolgál. Ebből megva-
lósítható a közös rendezvény-
naptár, amelyet már elő is ké-
szítettek a helyi TDM-ek. Ez 
két éven keresztül tíz-tízezer 
példányban jelenhet meg, és a 
térség teljes programkínálatát 
mutatja be a vendégeknek. El-
készülhet egy térségi invitatív 
film és egy imázskiadvány 
is. Ezekhez kapcsolódva hir-
detési kampányt lehet indíta-
ni – amire régóta nem volt le-
hetőség. Ebből a keretből fi-
nanszírozzák a településeket 
összekötő kisbusz járat meg-
hirdetését, a megállók kiépí-
tését, jelzését. A járatnak fő-
leg az esti órákban lesz je-
lentősége, amikor egy-egy 
késő estébe, éjszakába nyú-
ló program után is lehető-
ségük lesz a vendégeknek 

szálláshelyükre visszatérni. 
A tervek között legjelentő-
sebb a térségi kedvezmény-
kártya kifejlesztése. Ez hat-
nyolc, kiemelt attrakció in-
gyenes meglátogatását te-
szi lehetővé, és számos elfo-
gadóhelyen 10-20%-os ked-
vezményt nyújt majd. A kár-
tya bevezetésének feltétele-
it a közeljövőben dolgozzák 
ki. Első körben a térség pol-
gármestereivel szerveztek 
egy megbeszélést annak tisz-
tázására, hogy a kártyarend-
szer hogyan illeszkedik a te-
lepülések hosszú távú célki-
tűzéseihez. A megbeszélésen 
elhangzott: ha a kártya csak 
kis mértékben is meghosz-
szabbítaná az átlagos tartóz-
kodási időt, már akkor is mil-
liós bevétel növekedést hoz-
na az önkormányzatoknak. 
Ebből is látható, hogy a pro-
jekt elsődleges célja, hogy a 
térségben tartsa, és azon be-
lül mozgassa a turistákat. 
Egyetlen település sem ké-
pes ugyanis minden igényt 
önmagában kielégíteni – eh-
hez szükség van a szomszé-
dos települések kínálatára is. 
A több attrakció, a több szol-
gáltatás viszont hosszabb tar-
tózkodásra ösztönzi a vendé-
geket – amire minden telepü-
lésnek szüksége van, és ami 
mindenkinek jó.


