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Az Ö� nkormányzat bevéte-
leit Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény alap-
ján meghatározott jogcí�mek 
szerinti támogatások, közha-
talmi bevételek, valamint mű-
ködési bevételek alkotják.

A költségvetési törvény 2-3. 
számú mellékletében foglal-
tak szerint az önkormányzat 
általános működésének és 
ágazati feladatainak támoga-
tására összesen 25.455.208 
forint összeget kap 2018. év-
ben. Ez az elmúlt évi eredeti 
költségvetésben tervezett 
hozzájárulásokhoz képest 
összességében 2.712.350 fo-
rint növekedést jelent. A 2018. 

évre tervezett közhatalmi 
bevételek az elmúlt évi tény-
adatokhoz képest csökkenést 
mutatnak. Közhatalmi bevé-
teleket összesen 23.000.000 
forintra tervez az önkor-
mányzat az idei évre. Ö� sszes-
ségében az Ö� nkormányzat 
a 2018. évben 64.455.208 
forint bevételre számí�that. 
Az önkormányzat fejlesztési 
kiadásainak előirányzott ösz-
szege 25.192.760 forint, mely 
a költségvetési főösszeg 39%-
át képviseli. Ebben szerepel: 
a rendezési terv, járdaépí�tés, 
fűnyí�ró, fűkasza beszerzése, 
napelemes lámpák kihelyezé-
se, Köves tetői út felújí�tása. 
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MÉGIS legyél Győztes!

Amikor alábbhagy a kedv és 
lankad a tett, amikor lenyom-
nak a terhek és elveszí�ted a hi-
tet, kell egy kis erő, kell egy kis 
lendület. Megújulni, felfrissül-
ni, a forrásból újra inni és lelkünket táplálni - mégis, 
mégis tovább menni, mosolyogva, bátran, szeretni 
és örülni, az életet megölelni. Ha nehéz, akkor is tal-
pon maradni és mégis győzni. Ehhez adok némi buz-
dí�tást, bátorí�tó biztatást, léleksimogató mókát. A 
szemléletes szakmai előadás, amellett, hogy élmény 
legyen, adjon használható eszközöket és irányvona-
lakat a mindennapok eredményesebb kiállásához.
Dr. Bagdy Emőke ajánlásával!

2018. március 7. (szerda) 18 óra



A Magyar Afrika Tár-
saság által szervezett 16. 
orvosi misszió tagjaként 
utazott a doktornő 2017 
augusztusában Ugandába. 
Az Afrika gyöngyszeme-
ként is emlegetett ország 
adottságait, az ottani élet-
körülményeket, valamint 
a személyes tapasztalatait 
mutatta be képekkel il-
lusztrálva a Lovasi esték 
keretén belül.

Magyar Katalin legelő-
ször bemutatta a 2006-ban 
alapí�tott Magyar Afrikai 
Társaságot, amely egy buda-
pesti székhelyű, nemzetközi 
fejlesztéssel és segélyezéssel, 
afrikai-magyar kulturális 
kapcsolatok ápolásával fog-
lalkozó nonprofit szervezet. 
A Társaság Afrikában hal-
mozottan hátrányos hely-

zetű társadalmi csoportok, 
kisebbségek számára hosszú 
távú megoldást nyújtó támo-
gatási programokat szervez. 
Eddig több mint tí�z afrikai 
országban indí�tott progra-
mot, orvosi misszióiban idáig 
több tucat magyar önkéntes 
egészségügyi szakember 
dolgozott, akik több tí�zezer 
beteghez jutottak el. Í�gy volt 
ezzel Magyar Katalin veszp-
rémi gyermekorvos is, aki a 
szabadidejét feláldozva ment 
ki egy hónapra Ugandába.

A doktornő, öt társá-
val együtt, az ország egyik 
legszegényebb pontján, 
Manafwa körzetében gyó-
gyí�tott, ahol a vizsgálat hely-
szí�nei néha egy templom, 
egy iskola, máskor egy sátor 
volt. A missziók mindig 
olyan területet céloznak 

meg, ahol nagyon akadozott 
az egészségügyi ellátás, 
hónapokig, évekig nem 
látnak orvost a betegek, 
és nagy szükségük van a 
segí�tségre, a törődésre. 

Ugandában a leggyakoribb 
betegségek közé tartozik a 
malária, de sok a HÍV fertő-
zött, illetve a tüdőtuberku-
lózisos. A legtöbb gyermek a 
náthás, hurutos, hasmenős, 
mí�g a felnőtteknél a fejfájós, 
mozgásszervi panaszok-
kal küszködő volt. Szakmai 
szempontból számára az je-
lentette a kihí�vást, hogy mi-
ként állja meg a helyét, ami-
kor a diagnózis felállí�tásához 
csak a legegyszerűbb eszkö-
zök, például egy sztetoszkóp 
és egy-két gyorsteszt áll a 
rendelkezésére. Kevés infúzi-
ójuk, vénás gyógyszerük volt. 

Vittek magukkal sebellátás-
hoz szükséges eszközöket, 
steril kötszereket, fertőtlení�-
tőszereket. Az emberek szí�-
vesen jöttek a vizsgálatokra, 
örültek a kapott gyógysze-
reknek, vitaminoknak, mert 
azokat megvásárolni nem 
tudták volna.  A doktornő itt 
szerényen megjegyezte, hogy 
a munkájuk, melyet külde-
tésük során tettek, csak egy 
csepp volt a tengerben. 

A hétvégéik voltak szaba-
dok, ekkor tudott körülnézni 
Ugandában, ahol nagyon sok 
a védett terület gyönyörű 
nemzeti parkokkal. A mai 
napig hiányoznak neki azok 
a mosolygós gyermeki arcok, 
akik lépten-nyomon előbuk-
kantak a bokrok közül, az út 
szélén és mindig vidáman kö-
szöntek neki. szp
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Biztonságos Internet Nap
A Balatonfüredi Rendőr-

kapitányság munkatársai 
az általános és középisko-
lás tanulóknak tartottak 
prevenciós előadásokat a 
biztonságos internetezés 
hete alkalmából.

Február második keddje a 
Biztonságos Ínternet Napja, 
ennek kapcsán a balatonfü-
redi rendőrök az iskolásko-
rú fiatalok figyelmét hí�vták 
fel a mobiltelefonok és on-
line technológiák tudatos és 
biztonságos használatára.

A prevenciós előadások jó 
lehetőséget adtak arra, hogy 
az előadók ismertessék, mi-
lyen veszélyek leselkednek 

az internetet felhasználók-
ra, és külön szót ejtettek a 
gyermekpornográfiáról, az 
adat és személyiséglopá-
sokról, a netes és telefonos 
zaklatásokról, és napjaink 
egyéb káros ciber jelensé-
geiről.

Az interaktí�v előadásokon 
a fiatalokkal megvitatták a le-
hetséges védekező mechaniz-
musokat, hogy felelősségtel-
jesen tudják irányí�tani saját 
online identitásukat, tiszte-
letben tarthassák mások in-
formáció-, kép-, és egyéb adat-
megosztó döntéseit.

A Balatonfüredi Rendőr-
kapitányság február 5. és 

9. között két oktatási in-
tézményben, egy nyugdí�jas 
klubban, valamint két al-
kalommal nyilvános hely-
szí�nen tartott előadásokat, 
ahol a rendőrség munkatár-
sai ajánlásokat fogalmaztak 

meg, miként előzhetők meg 
a jogsértések, vagy áldozat-
tá válások.

Szabó Zoltán
kormánytisztviselő

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság
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Farsang volt Lovason a faluházban...

Demencia – a gondolkodás, az érzések
és a társas képességek hanyatlása

Bardóczi Miklós körzeti orvos tartott előadást Alsóörsön

Február 3-án, szombaton, kilencedik alkalommal rendezett 
farsangot a helyi gyerekeknek a Lovas Jövőjéért Egyesület. Az 
egyesület több tagjával már délelőtt buzgón serénykedtünk a 
rendezvény helyszí�nén, termet rendeztünk, létrára fel-, leugrál-
va dí�szí�tettük a terem falait, lufit fújtunk,  hogy a gyerekek, va-
lamint szüleik és nagyszüleik kellemes környezetben élvezhes-
sék a rendezvényt. Kora délután már újra a helyszí�nen voltunk, 
fánkot és szendvicseket készí�tettünk a résztvevők részére.

16 órakor kezdődött a rendezvény, folyamatosan érkeztek a 
gyerekek és szüleik, nagyszüleik, barátaik. Ídén is nagyon öt-
letes jelmezekben vonultak fel a szokásos versenyen: volt ké-
mény és kéményseprő testvérpár, volt rab, Monsterhigh baba, 
csontváz, tavasztündér, vámpí�r, koszorúslány, Szuperhős lány, 
Wonderwoman, Superwoman, Jéghercegnő, boszorkány, Joda, 
Szí�vecske, pantomim művészek (apa és fia páros).

Amí�g a zsűri a helyezések elbí�rálásán dolgozott, Vellai János 
(az egyesület elnöke és a rendezvény mókamestere) székfog-

laló versennyel foglalta le a gyerekeket.  Az eredményhirde-
tés után volt fánkevő verseny gyerekeknek és felnőtteknek, 
lufifújó verseny, limbó, tombola, tánc és határtalan jókedv. 

A farsang mindig is az egyesület egyik legsikeresebb prog-
ramja szokott lenni - és ez idén sem volt másképp.  Több, mint 
hatvan vendég plusz szervezők mozogtak a jó zenére és élvez-
ték a farsang varázsát. 

A jelmezverseny helyezettjei:
Í. Ferencz Zoé és Flóra - Kémény és kéményseprő

ÍÍ. Simon Bianka - Monsterhigh baba

ÍÍÍ. Maász Márton - Rab

ÍV. Fazekas Gergő - Yoda

Közönségdí�jat kapott Simon Vivien, aki Szuperhős lány jel-
mezt viselt.

Köszönetnyilvánítás:
Magdi néninek a finom fánkért, továbbá Attilának, A� ginak, 

Bálintnak, Erikának, Erzsikének, Evának, két Jánosnak, Kitti-
nek, Lindának, Nikinek, Verának, a bevásárlásért, teremren-
dezésért, -dí�szí�tésért, a szendvicsek és sütemények elkészí�-
téséért, a játékok kitalálásáért, azok lebonyolí�tásában való 
segí�tségért, a fotókért, a videóért, a rendezvény végén a terem 
lecsupaszí�tásáért, a romok eltakarí�tásáért. Köszönjük a fel-
ajánlásokat, a részvételt. Kí�vánom és kérem, hogy a jövőben 
több szülő segí�tse az egyesület munkáját, hiszen a legtöbb 
programot a gyerekekért, a gyerekeknek szervezzük.

Volford-Hull Zita

Élénk érdeklődés köze-
pette, a helyi Vöröskereszt 
meghívásából tartott, ko- 
runk egyik komoly beteg-
ségéről, a demenciáról elő-
adást BARdóczI MIKLóS, 
Alsóörs, Felsőörs és Lovas 
körzeti orvosa az alsóörsi 
művelődési házban. 

A demencia világszerte sú-
lyos népegészségügyi prob-
léma. Európában több mint 
hétmillió, Magyarországon 
legalább 160 ezer embert 
érint. Becslések szerint 2050-
re világviszonylatban több 
mint 100 millió demens be-
teggel számolhatunk. 

Bardóczi Miklós legelőször 
ismertette a betegség tüne-
teit és a diagnosztika egy ré-

szét, hogy hogyan lehet ezt 
megállapí�tani.  Többnyire az 
agy igazolható betegségével 
jár együtt. Mindenekelőtt 
a rövid távú emlékezet, tá-
volabbról azonban a hosz-
szú távú memória, a nyelv és 

a mozgás is érintett, amely 
azonban csak a betegség 
előrehaladásával válik fel-
tűnővé. A korábbi szellemi 
teljesí�tményhez, - akár a vele-
született értelmi fogyatékos-
sághoz képest -mértékadó 
a már meglevő képességek 
elvesztése. A mai orvostudo-
mány több olyan okot is ismer, 
amely demenciát okozhat, és 
ezek némelyikét gyógysze-
res kezeléssel lassí�tani tudja. 
Leggyakoribb és legismer-
tebb oka az Alzheimer-kór. 
A demencia a sérülések által 
okozott intelligenciavesztés-
től eltekintve majdnem min-
dig idős korban, a 60. életév 
után kezdődik, í�gy az idős 
kori pszichátriai zavarok 
közé tartozik.

A betegség nem gyógyí�t-
ható, ezért a megelőzésre 
kell nagy hangsúlyt fektetni. 
Nagyon fontos a rendszeres 
testmozgás, a megfelelő táp-
lálkozás, a mértékletes alko-
holfogyasztás, és a testsúly-
csökkentés. Bardóczi Miklós 
ezután beszélt a betegek el-
látásáról, amely különösen 
nagy odafigyelést és türel-
met igényel a hozzátartozók 
részéről. A betegeknek nin-
csenek emlékeik, a világ szá-
mukra idegen és ellenséges. 
A közönség érdeklődő volt, az 
előadás után több kérdésre is 
válaszolt a körzeti orvos. 

Szendi Péter
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A Riviéra arcai:
Levendula vendégház, a legjobb

A kapuban kolomp jelzi, 
ha megérkezett a vendég. A 
verandán három gyönyörű 
fekete macska heverészik a 
virágcserepek között a tél 
végi napsütésben. HAJdU-
BRIANT ÁGNESSEL és fér-
jével, cLAUdE-dal, a lovasi 
Levendula Vendégház tu-
lajdonosaival beszélgetve 
megáll az idő, az embert 
szinte észrevétlenül ma-
gával ragadja az a csendes 
nyugalom, amiért messze 
földről, Franciaországból, 
Belgiumból, sőt Svájcból is 
visszajárnak ide.

Mire vágyik a vendég? Pi-
henésre, valami eredetire és 
élményre. Lovason, a Leven-
dula Vendégházban mindezt 
megtalálja. Béke van, és nem 
tudom másként fogalmazni, 
olyan igazi nyaralós han-
gulat. Háta mögött az Ö� reg 
heggyel, előtte a szőlősker-
tekkel és Balatonnal ideális a 
kikapcsolódáshoz. A� gnesék 
kedvesek, vendégszeretők, 
kreatí�vak. Egy régi, masszí�v 
ebédlőasztalnál beszélge-
tünk, amelyet alaposan meg-
dolgozott az idő, de éppen et-
től szép. A ház berendezését, 
a natúr fa és kovácsoltvas 
izgalmas kombinációit látva, 
akár valahol Bretagne-ban, 
vagy Provance-ban is lehet-
ne ez a ház. Abszolút bele-
simul a világtrendbe, ami 
egyrészt a természet közeli 
létezésről szól, másrészt pe-
dig arról, hogy újragondol-
ják a régi stí�luselemeket. Ítt 
minden bútordarabnak tör-
ténete van. A� gnes meséli, hó-
napokba telik, mire megta-
lálja a tárgyak ideális helyét, 
hogy mit hova állí�tson, vagy 
függesszen. S ha valaki azt 
képzelné, hogy ez fölösleges, 
akkor nagyon téved, hiszen 
éppen ezek a kifinomult í�z-
léssel és szeretettel megvá-
logatott apró részletek adják 
a ház jellegét.

Minden szoba más témájú: 
Balaton, Bakony, Bretagne, 
Pipacs és Voyage. A Balaton 
szobában kék a bútor, fes-

tett népi motí�vumokkal. A 
Bakony az erdőre asszociál 
zöld fallal, állat figurákkal. 
A Bretagne szoba bútorai 
is egyediek, breton szimbó-
lumokkal és személyes tár-
gyakkal. Például a női fejfe-
dő Claude nagynénjéé volt, 
édesapja tengerészsapkája 
is itt látható, és családi fotók. 
A Pipacs szobában a virág 
motí�vummal találkozunk 
minden kedves kis szeglet-
ben. A Csuhajda pedig egy 
közösségi tér paraszt bú-
torokkal berendezve, ahol 
a vendégek sütögethetnek, 
mulatozhatnak. A visszaté-

rő vendégek mindezt nagy-
ra értékelik. Akárcsak azt, 
amikor A� gnesék főznek is 
nekik. Előfordul, hogy ők 
maguk készí�tenek reggelit 
a vendégeknek, de nyáron 
szí�vesen küldik őket a Lo-
vas Kikötőbe, amit A� gnes 
kultúrkocsmának mond és 
ahol kiváló reggelivel várja 
őket az egyébként francia-
tanár tulajdonos. Lassan 
összeérnek Lovason a tu-
rizmusban, vendéglátásban 
fantáziát látó kreatí�vak tö-
rekvései és akkor még nép-
szerűbb lesz ez a balatoni kis 
háttértelepülés.

A� gnesék 2011-ben nyi-
tották itt meg a Levendula 
Vendégházat önálló apart-
manokkal, ahova baráti tár-
saságokat, családokat vár-
nak, de a tágas, klimatizált, 
fürdővel ellátott szobák 
alkalmasak egymástól füg-
getlen vendégek fogadására 
is. Amit extraként kí�nálnak: 
kültéri, fűthető medence, 
szauna, masszázs, internet, 
nordicwalking, pingpong-
asztal, petanque pálya, lo-
vaglási lehetőség a közelben. 
Na és a kiváló francia és né-
met nyelvű kommunikáció.

A férj „echte” francia, A� g-
nes pedig francia tagozatos 
gimnáziumba járt annak 
idején, de később német 
nyelvterületen dolgozott 
a Lasselsberger Knaufnál. 
Majd úgy döntött, hogy kilép 
a taposómalomból, életmó-
dot vált, és ehhez a nagy új-
rakezdéshez a turizmust vá-
lasztotta férjével. Talán mert 
ebbe minden belefér, annyira 
szí�nes és szerethető. Volt itt 
már főzőtanfolyam, életmód- 
és festő tábor, de bútorfestő 
workshop is. Ezeket a tema-
tikus napokat mindenkép-
pen folytatni fogják a jövő-
ben is. Mert í�gy szép az élet, 
átszőve kultúrával, aminek, 
naná, hogy része a gasztro-
nómia: az étkek és italok pá-
rosí�tása, a konyha- és az asz-
talterí�tés művészete. Na és a 
borok, meg a kertészkedés. A 
francia vendégek is elismerik 
a balatoni borok minőségét. 
De A� gnes receptjét is imád-
ják: sült tök aszalt fügével. 
Mindkettő a lovasi kertben 
terem. Könnyű és boldoggá 
tesz!

www.balatonriviera.hu
Bartuc Gabriella
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- HÁZIAS ÉTELEK
- MINŐSÉGI ITALOK

- SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ HAMBURGEREK
- VELŐS PIRÍTÓS

- POGÁCSA, DESSZERETEK

- Hétvégente zenés szórakozási lehetőséggel

- Állatbarát hely vagyunk
- Ingyen wifi

- Családi,céges rendezvények,szülinapi 
partyk,keresztelők,kisebb esküvők,ballagások 

stb.lebonyolítását is vállaljuk.

TÉLI NYITVATARTÁSUNK:
H-CS: ZÁRVA,P:16-20,SZO:12-02, VAS:12-17

ASZTALFOGLALÁS, BORINÁL:+36-20-441-5003
                                RICHIENÉL: +36-70-381-9753

ELÉRHETŐSÉGEINK:
8229 CSOPAK,GYÖNGYVIRÁG U.1.

A VOLT ORANGE BAR HELYÉN,
A STRANDI NAGYPARKOLÓNÁL

FACEBOOKON:
BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT

EMAIL: boripont2017@gmail.com

BORI PONT, A FINOMSÁGKÖZPONT
 (Családias Étterem)

Trianoni menekültek
A békeszerződés társadalmi hatásainak alig ismert következményei

1918 és 1924 között 
több mint 400 ezer sze-
mély menekült, vagy 
költözött át az utódálla-
mokból Magyarország 
területére. E hatalmas 
népességtömeg elhelye-
zése komoly problémát 
okozott a magyar állam 
számára, ennek követ-
keztében több ezren vol-
tak kénytelenek még az 
1920-as évek közepén is 
barakktelepeken és va-
gonlakásokban élni.

SZU� TS ÍSTVA� N GERGELY 
történész,  a Magyar Nem-
zeti Levéltár Veszprém 
Megyei Levéltárának levél-
tárosa és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Trianon 
100 kutatási projektjének 
kutatója tartotta meg a 
Lovasi esték második elő-
adását a faluház nagyter-

mében, képekkel illusztrál-
va. A menekültek többsége 
korábbi állami alkalmazott 
volt, döntően hivatalno-
kok, vasutasok, postások, 
rendőrök és katonák, akik-
re az új államhatalomnak 
nem volt szükségük. Jelen-
tős részüktől hűség esküt 
követeltek Romániában és 
Csehszlovákiában, amelyet 
ők nem tettek meg. Többsé-
gük szervezetten, vasúton 
érkezett Magyarországra. 
A� ltalában egy család ka-
pott két vasúti kocsit, az 
egyikben ők utaztak, a má-
sikban pedig az ingóságaik 
voltak. Amikor megérkez-
tek a trianoni Magyaror-
szág területére, éppen ha-
talmas számuk miatt nem 
volt számukra biztosí�tott 
lakás, munkahely. A koráb-
ban jó egzisztenciájú em-
berek egy része lecsúszott 

és akár egy évtizedig is 
kényszerszállásokon kel-
lett, hogy éljenek, olykor 
embertelen körülmények 
között. Ölyan ismert sze-
mélyek is a menekültek kö-
zött voltak, mint az Angol 
beteg cí�mű filmből megis-
mert Almásy László vagy 
Jávor Pál szí�nész.

Szűts Ístván Gergely sze-

rint napjainkban méltó-
képpen emlékeznek meg 
Magyarország XX. századi 
történetének egyik legfon-
tosabb eseményéről, Tria-
nonról. Fontosnak tartja, 
hogy a határon túl maradt 
népcsoportokat a magyar 
nemzet részének tekint-
sük, és őket az ő megkér-
dezésükkel, az anyaország 
mindenkor támogassa. 
Ablonczy Balázs történész, 
a Trianon 100 kutatócso-
port vezetője néhány éve í�rt 
egy könyvet Trianon-legen-
dák cí�mmel. Ebben olyan 
legendákat, tévhiteket vesz 
sorra, amelyek túlélték az 
elmúlt közel száz évet és 
még ma is befolyásolják 
vagy meghatározzák a tár-
sadalom egy részének tör-
ténelmi tudatát. 

Szendi Péter
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Sikeresen pályázott az Alsóörs-Lovasi Református
Társegyházközség 120 millió forintra

Visszakívánják hozni a magyar szellemiséget,
melyek fontosak egy közösség életében

Tavaly két EFOP-os pá-
lyázatot is nyert az Alsó-
örs-Lovasi Református 
Társegyházközség, kon-
zorciumi partnerekkel. Az 
egyik a társadalmi kohézió 
erősítésére, az egyházak és 
civil szervezetek közösség-
fejlesztő tevékenységének 
bővítésére szolgál. A má-
sik az iskolaközpontú helyi 
együttműködésekre. 

– Utóbbi kifejezetten arra 
szakosodik, hogy az iskola 
régi tekintélyét visszahozva 
próbál olyan programokat 
tervezni, amely az iskolaköz-
pontúsággal valósul meg. A 
két pályázatnak az összértéke 
közel 120 millió forint, az egyik 
kettő, a másik három éves idő-
intervallumra szól. Az elmúlt 
hónapokban már számos ren-

dezvényt szerveztünk. Mindez 
kitér a művészeti oktatástól 
kezdve, a sportos szombat 
délelőttön át egészen a nyári 
időszakban tartandó csalá-
di táborokig – hangsúlyozza 
KA� LMA� N CSABA református 
lelkész, aki örömét fejezte ki, 
hogy az Endrődi Sándor Re-
formátus A� ltalános Ískolában 
a gyerekek fogékonyak az új-
donságokra, a hagyományok-
ra, a programokra.

A pályázat kitér a telepü-
lést érintő rendezvényekre is. 
Ílyen volt a Márton napi ví�gas-
ság, az iskolai farsang vagy 
a Téltemető. Egy új program 
keretén belül pedig tánchá-
zat is indí�tanak. Mindez arról 
szól, hogy felekezeti hovatar-
tozás nélkül, megpróbálják 
megszólí�tani a családokat, 

nem titkoltan azzal a szán-
dékkal, hogy visszahozzák 
azt a magyar szellemiséget, 
amely fontos, hogy megjelen-
jen egy közösség életében. 

Az egyházközség számára 
jelentős szerepet kapnak a 
megnyert pályázatok. Ílyen 
például az ifjúság gyülekezet 
épí�tése, énekkar szervezése, 

a próbák összetartása, heti 
rendszerességgel. Ölyan ki-
emelt programok is lesznek, 
mint a Hősök napja, az Anyák 
napja, a Reformáció ünnepe, 
melyek kifejezetten az egy-
házközség szervezésében ke-
rülnek megrendezésre. 

Szendi Péter

 

 

  
A program a Könyvtárellátási  
Szolgáltató Rendszer (KSZR) 

keretében valósul meg. 

 

2018. március 14 (szerda) 17 óra

Helyszín: Lovas, faluház nagyterme
(Lovas, Fő u. 8.)

Horváth József rákkutató:

„Mi lenne, ha...”

Az előadás során bemutatja életútját és munkás-
ságát azon keresztül, hogyan lehet a hátrányból 
előnyt kovácsolni, hogyan lehet szemléletet válta-
ni és küzdeni a kitűzött céljainkért, valamint egy 
picit bevezeti a résztvevőket egy kutató életébe.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

  
A program a Könyvtárellátási  
Szolgáltató Rendszer (KSZR) 

keretében valósul meg. 

 

A rendezvényre a belépés dí�jtalan.
Szervező: Községi könyvtár
Honlap: www.lovas.hu

Ínformáció:
87/575-083, 30/530-3466
vagy konyvtar@lovas.hu

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

 

I. LOVASI
MARATON
A� prilis 21-én rendez-

zük meg Lovason első 
maratonhajtó verse-
nyünket, melyre várunk 
minden versenyezni 
vágyó fogathajtót és 
lószerető érdeklődőt.

A verseny részleteiről 
később tájékoztatunk, 
addig is sikeres felkészü-
lést kí�vánunk!

Kis Áron
Lovas Egyesület Lovas

06 20 777 4121
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PUSKÁS zOLTÁN igazgató 
elégedetten nyugtázta az 
elmúlt évet, és mint mondja, 
nagy reményekkel vágnak 
neki az idei esztendőnek is. 
Több uniós forrást sikerült 
lehívniuk, rengeteg fejlesz-
tés megvalósítása kezdődik 
el ebben az évben. 

A 2017-es év elsősorban az 
alapí�tás 20. évfordulójának 
ünnepléséről szólt a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkban. 
Ígyekeztek a jeles évforduló-
ról méltóképpen megemlé-
kezni. Több rendezvényt is 
erre fűztek fel, ráadásul szí�n-
vonalas túrákat is szervez-
tek, a tihanyi Levendula Ház 
Látogatóközpontban pedig 
bemutatták a „Levendula: 
az élet illata” c. filmet. Végül 
szeptember 12-én a Salföldi 
Majorban nyí�lt nap keretében 
tartották meg a húszéves ün-
nepségüket. Azért ott, mert 
ez volt a Nemzeti Park első 
ökoturisztikai létesí�tménye, 
s ezt követte az összes többi, 
összesen 14 bemutatóhely. 

Az igazgató szerint az alap-
tevékenységüket megfelelően 
ellátták, mely a Murától kezd-
ve, a Kis-Balatontól a Balaton-
felvidékig az összes védett 
élőhelyet érinti. Az 1997-ben 
megalakult Nemzeti Park, a 
Balaton északi partján, 1-15 
km szélességű sávban húzó-
dik, területe mintegy 57 ezer 
hektár, mely hat korábbi ter-
mészetvédelmi területet fog-
lal magába: a Kis-Balatont, a 
Keszthelyi-hegységet, a Tapol-
cai-medencét, a Káli-meden-
cét, a Pécselyi-medencét és a 
Tihanyi-félszigetet. Mindezt 
Puskás Zoltán igazgató azért 
is hangsúlyozza, mert sokan 
tévedésben élnek; azt gondol-
ják, hogy a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park csak Csopakon 
a Kossuth utcában létezik: 
itt a központ van egy szép, 
impozáns épületben. A Bala-

ton-felvidéki Nemzeti Park 
Ígazgatóság fő tevékenységei 
közé tartozik a természet-
megőrzés, a tájvédelem, a ter-
mészetvédelmi gazdálkodás, 
valamint a szemléletformálás 
és az ökoturizmus. 

A sikeres pályázatok lehí�-
vása már a tavalyi évben elin-
dult, hangsúlyozta Puskás Zol-
tán igazgató. Ö� römét fejezte 
ki, hogy idén jelentős és látvá-
nyos fejlesztések valósulnak 
meg pályázati forrásokból. – A 
beszerzések, közbeszerzések 
már megkezdődtek, összesen 
19 európai uniós pályázatról 
beszélünk, melyek összérté-
ke több mint öt és fél milliárd 
forintos támogatást jelent az 
igazgatóság részére. Ezek a 
pályázatok zömében Környe-
zeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program (KEHOP) 
keretei között zajlanak, ezeket 
követik a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Prog-
ramok (GINOP) sora, de emel-
lett benne vagyunk az Interreg 
V-A Ausztria–Magyarország 
Együttműködési Program 
2014–2020-ban, az Interreg 
Duna Transznacionális Együtt-
működési Programban is.

De, hogy érzékeltessük, mi 
mindenről is van szó, hogy 
az olvasó térben is el tudja 
képzelni mindezt, a teljesség 
igénye nélkül egy jelentős 

felsorolásba kezdünk most! 
KEHÖP-pályázatból valósul 
meg Fonyód közelében, Örda-
csehiben, a Berek Világa Láto-
gatóközpont elnevezésű ter-
mészetismereti élménypark, 
valamint megújul Bakonybél-
ben a Bakonyi Erdők Háza–
Natura 2000 bemutatóhely. 
Huszonkét helyszí�nen, köztük 
barlangokban is végeznek 
geológiai témájú beavatko-
zásokat. Gondolná valaki, 
hogy a Balaton-felvidéken és 
a Keszthelyi-hegységben több 
mint hétszáz barlang találha-
tó? Szerencsére az állatállo-
mányuk,- mellyel az őshonos 
magyar háziállat fajták gén-
megőrzésében vesznek részt 
- az elmúlt években fokoza-
tosan növekedett. Ítt kiemel-
ten emlí�thetjük a bivaly- és 
szürkemarha állományt, me-
lyek esetén nagyságrendileg 
négyszáz-négyszáz állatról 
beszélhetünk. A pályázatok-
nak köszönhetően állattartó 
telepek újulnak meg, például 
Tihanyban a juhakol, de újak 
is létesülnek a Mura mentén 
és a Kis-Balaton térségében is. 
Ezekből az állományokból lát-
hatunk egyedeket Csopakon is 
a 71-es főút alatt, Tihanyban, 
Salföldön, valamint a Káli-
medencében és a Kis-Balaton 
térségében, Kápolnapusztán, 
Zalaváron, és újabban Szőke-
dencsen. 

A legnagyobb és leglát-
ványosabb beruházás, - a 
GÍNÖP-programok kapcsán - a 
Kis-Balaton térségében lesz, 
Fenékpusztán. Ez egy közel 
egymilliárd forintos fejlesztés, 
amely a Kis-Balaton élővilágát 
bemutató látogatóközpont ki-
épí�tését célozza meg. - Január 
közepén kaptuk meg a támo-
gató okiratot a „Rejtett kincsek 
a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Parkban” elnevezésű, követ-
kező GINOP-pályázatunkhoz, 
melynek fő attrakciója a bala-

tonfüredi Lóczy-barlang láto-
gatóközpont. Ez egy hálózatos 
projekt, és a Magyar Turisztikai 
Ügynökséggel, mint konzorciu-
mi partnerrel közösen nyertük 
el a pályázatot. A balatonfüre-
di helyszín mellett ebből a pá-
lyázatból tervezzük a Salföldi 
Majorban egy új fogadóépület 
építését, a Hegyestűn pedig 
ugyancsak a bemutatóhely és 
túraútvonal továbbfejlesztésé-
vel, a lépcsők, korlátok cseré-
jével, pihenők kialakításával ja-
vítanánk a látogatás feltételeit.

Puskás Zoltán igazgató 
büszkén emlí�ti meg, hogy év-
ről évre növekszik a látogatók 
száma. A hazai nemzeti par-
kok közül a Balaton-felvidéki 
a leglátogatottabb. Reméli, 
hogy ez a tendencia 2018-ban 
is megmarad. A Tihanyi Le-
vendula Ház Látogatóközpont, 
a bakonybéli Pannon Csillagda 
vagy a Tapolcai-tavasbarlang 
Látogatóközpont évszaktól 
és időjárástól függetlenül a 
szabadidő értelmes eltölté-
sére ad lehetőséget kicsiknek 
és nagyoknak, családoknak, 
diákoknak, felnőtteknek egy-
aránt. Nyilvánvalóan a kiál-
lí�tási elemek a nemzeti parki 
bemutatóhelyeken is egy idő 
után elavulnak, ezért időn-
ként nem csupán rekonstruál-
ják azokat, hanem újjakkal bő-
ví�tik, új attrakciókkal várják a 
természet megismerése iránt 
fogékony látogatókat.

Az igazgató beszélgetésünk 
végén megköszönte a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park 
114 dolgozójának áldozatkész 
munkáját, akik a pályáza-
tok kezelésében is jelentősen 
érintve vannak. Puskás Zoltán 
örömét fejezte ki, hogy a Ma-
gyar Turisztikai U� gynökség-
gel, mint konzorciumos part-
nerrel, kiváló a kapcsolatuk, 
és élvezik a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatását is.

Szendi Péter

Jelentős beruházások lesznek
19 európai uniós pályázatból, több mint öt és fél milliárd forintos támogatást 

kapott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
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Különösen fontosnak 
tartom, hogy még jobban 
odafigyeljünk a kistele-
pülésekre és a családokra 
Lovastól Paloznakig, mert 
az itt élők számára is biz-
tosítanunk kell azokat a 
feltételeket, amelyeket a 
nagyobb településeknek 
is biztosítunk – mondta 
el lapunknak KONTRÁT 
KÁROLy, Veszprém megye 
2. számú választókerüle-
tének kormánypárti or-
szággyűlési képviselője, a 
Belügyminisztérium par-
lamenti államtitkára. 

– Milyen fejlesztések tör-
téntek a választókerület tele-
pülésein? Felsőörsön például 
több jelentősebb beruházás is 
megvalósult az elmúlt évek-
ben.

– Magyarország tovább 
erősödött az elmúlt években 
és a gazdaság teljesí�tőké-
pessége lehetővé tette, hogy 
a választókerület is tovább 
fejlődjön és gyarapodjon. A 
kistelepülések támogatá-
sát eredményesnek tartom, 
hiszen javult a népesség-
megtartó erő. Több fejlesz-
tés és beruházás valósult 
meg, amelyek javí�tották az 
itt élők életkörülményeit 
és életminőségét. Felsőör-
sön folyamatosan nő a la-
kosságszám, í�gy iskola és 
óvodabőví�tésre is több ju-
tott az elmúlt évek során. 
Kormányzati támogatásból 
újult meg a Miske Ö� voda és 
közel 95 millió forint jut a 
jövőben bölcsődefejlesztés-
re. Tavaly december köze-

pén hozták meg azt az újabb 
kormányzati döntést, amely 
a tanteremfejlesztésen túl 
tornaterem megépí�tését is 
támogatja a településen. En-
nek a projektnek a megvaló-
sulásával Felsőörsön megol-
dódik az iskolát nyomasztó, 
állandósult helyhiány és 
sportolási lehetőség a falu 
lakói számára. 

– Alsóörs, Csopak, Paloznak 
és Lovas települések vonatko-
zásában mit tart eredményes 
fejlesztésnek? 

– Alsóörs számára nagy 
jelentőséggel bí�r, hogy át-
adásra került az új község-
ház, közel 20 millió forintból 
a felújí�tott plébánia, illetve 
megújult a Somló-hegyi ki-
látó. Napelemek segí�tik az 
óvoda, az iskola és a műve-
lődési ház energiaellátását. 
Térfigyelő kamerarendszer 
kiépí�tése és a BAHART vi-
torlás kikötő fejlesztése, 
valamint a Napraforgó Ö� vo-
da és Bölcsőde felújí�tása is 

hozzájárul a helyiek jobb 
életminőségének biztosí�tá-
sához. Csopakona Csákány-
hegyi Endrődi Sándor-ki-
látó megépí�tése mellett, a 
korábban balesetveszélyes 
és nyomvályús 71-73. számú 
utak kereszteződésének fel-
újí�tása megtörtént, ezeken 
felül belterületi út- és járda-
felújí�tás valósult meg a tele-
pülésen.  A kormány dönté-
sének megfelelően a jövőben 
az eddigi fejlesztéseken felül 
további 200 millió forintos 
támogatásból utak és járdák 
felújí�tására kerülhet sor.  A 
cél az, hogy mindenki lép-
hessen egyet előre és támo-
gassuk a fejlődést. Többek 
között e gondolat jegyében 
Paloznak lakói számára a 
Darányi Ígnác U� j Magyaror-
szág vidékfejlesztési prog-
ram keretében 10 millió 
forintos támogatásból falu-
busz segí�ti a település lakos-
ságát. Lovason felújí�tásra 
került a faluház tetőszerke-

zete, ezen kí�vül jelentős ösz-
szeg jutott útfelújí�tásra is. 

– Ön szerint minek köszön-
hető, hogy ilyen mértékben 
tudnak fejlődni a települések 
a választókerületében?

– Az elért eredmények an-
nak is köszönhetőek, hogy a 
települések vezetőivel napi 
kapcsolatban vagyok és a 
projektek megvalósí�tható-
sága kapcsán folyamatos az 
egyeztetés. Sokat dolgozunk 
azon,hogy a közös munká-
nak legyen eredménye és 
bí�zom benne, hogy sokat 
tehetünk még a települése-
kért. A nyertes pályázatok 
nagyban szolgálják a tele-
pülések mindennapjait. Jó 
példa erre, hogy a jövőben 
közel 750 millió forintból 
valósulhat meg a Veszprém-
Felsőörs és Alsóörs között a 
kerékpárút. A fejlődés szem-
mel látható, a kistelepülése-
ink kilátásai bí�ztatóak. 

- Hogyan vélekedik a jövő-
beni képviselői munkájáról? 

- Az elmúlt négy évben 
elvégzett munka alapján re-
mélem, hogy a közös mun-
kát folytatni tudjuk. Bí�zom 
benne, hogy az új kihí�vá-
sokhoz támogatást kapok 
a választópolgároktól, hi-
szen csak ők dönthetik el, 
hogy bizalmat szavaznak-e 
a folytatáshoz: ahhoz, hogy 
a következő négy évben is a 
választókerületemben élők 
még jobb életkörülményei-
ért és biztonságáért dolgoz-
hassak. 

Szendi Péter
(Fotó: Belügyminisztérium)

Jó úton haladunk
Beszélgetés Kontrát Károly országgyűlési képviselővel

  

 

 

  

 

 

 

Lovas Kikötő – forró ital kupon 

Kávéból, teából, vagy forró csokoládéból 
összeállított két italra váltható.  

A két ital ára 980 Ft helyett: 680 Ft. 

A kupon beváltható: 2018. március 18-ig, egy 
alkalommal. A kupon nem vonatkozik dupla kávéra, 
jeges kávéra és ír kávéra. 

 

 

Lovas Kikötő – francia reggeli 
kupon 2 főre 

Tartalma: 2 capuccino, 2 vajas croissant és lekvár, 2x 
1 dl narancslé. 
A két reggeli ára 2260 Ft helyett: 1600 Ft. 
 
A kupon beváltható 2018. március 18-ig, egy 
alkalommal 12.00-ig. 
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