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Támogatások, beruházások, pályázatok
Április közepén és május elején két 

testületi ülést tartott a falu vezetősé-
ge. A napirendi pontok között szere-
pelt az Ady Endre utca felújítása és a 
helyi civil szervezetek támogatása.

Az önkormányzat ötven százalékos 
önrésszel benyújtotta az Ady Endre 
utcára a pályázatát a Közép-Dunántú-
li Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A 
tervezett beruházás költsége mintegy 
5.4 millió forint. Döntés nyár elejére 
várható. A Panoráma utca felújítása is 
szóba került a testületi ülés során, de 
mivel külterületi útként van nyilván-
tartva, így arra egyelőre nem lehet pá-
lyázni.  Elutasításra került a lovasi ön-
kormányzat parlagfűirtás pályázata a 
kiíró Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium részéről. A testület a 
káros növények irtására alkalmas esz-
közöket vásárolt volna sikeres pályázat 
esetén. Ugyanakkor a vezetőség támo-
gatást remél a Lovasi 
Hírekre a Megyei Ön-
kormányzattól, mely 
tavaly 50 ezer forinttal 
járult hozzá a lap ké-
szítéséhez.

Idén „bőkezűbb” volt 
a szenátus a civil szer-
vezetek támogatását 
illetően, mint az el-
múlt évben. 2007-ben 
az alábbi szervezetek 
„büdzséje” nő meg a 
képviselő-testületnek 
köszönhetően:

– Nagy Gyula Galé-
ria Alapítvány 200 
ezer forint

– Malomvölgy Nyugdíjasklub 70 
ezer forint

– Hunyady Huszár és Betyár Ha-
gyományőrző Egyesület 40 ezer 
forint

– Lovasi Gyermek és Időskorúak 
Szociális Gondozásáért Alapít-
vány 40 ezer forint

– Lovasi Lovas Egyesület 40 ezer fo-
rint

– Polgárőrség 25 ezer forint
– Balatonalmádi Rendőr Főkapi-

tányság 25 ezer forint
– Balatonfüredi Néptánccsoport 20 

ezer forint

A testület figyelembe vette a támo-
gatásoknál, hogy a néptánccsoportban 
több lovasi gyermek is szerepel, illetve 
a rendőrség a körzeti megbízottak úti-
költségéhez járul hozzá, így többször 
lehet majd velük találkozni a faluban. 
Idén az egyházak 100-100 ezer forin-

tos támogatást kapnak az önkormány-
zattól.

Három közhasznú dolgozó alkalma-
zását szavazta meg a falu vezetősége, 
akik hat hónapon keresztül lesznek ál-
lományban. Alkalmazásuk költségei-
nek nagy részét, - mintegy hetven szá-
zalékát - a Balatonalmádi Munkaügyi 
Központ finanszírozza. További jó hír, 
hogy a zöldterületek, parkok gondo-
zásához szükséges fűnyíróval bővül a 
lovasi „járműpark”. 

Hosszú távú gazdasági program elő-
készítésével bízta meg a testület Takács 
Ferenc alpolgármester  és Pap Huba 
képviselő urakat. A program tervezetet 
jóváhagyása előtt a Gazdasági Bizott-
ság is megtárgyalja. Május végén került 
bevezetésre az intézményes szemétszál-
lítás azokon a külterületi utakon, ame-
lyekhez a Kommunális Kft is az „áldá-
sát adta”. Tavaly egyébként több mint 2 
millió forintot vett el a költségvetésből 

a hulladék szállítása. A 
testületi ülés során fel-
merült egy esetleges 
támfal építése a teme-
tő mentén, melyre egy 
későbbi ülés során tér 
vissza az önkormány-
zat. 

Beszámolónk elején 
pályázattal kezdtük, 
azzal is szeretnénk be-
fejezni! Remény van 
ugyanis  arra, hogy a 
Balaton Turizmus Rt. 
az idei falunapokat tá-
mogatja, valamint a 
község több rendezvé-
nyét. 

Szendi PéterSikeres pályázat esetén 5,4 millió forintba kerül az Ady Endre utca 
felújítása
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A beruházások mellet a kiegyensúlyozottság 
is fontos Lovas életében

Az elmúlt hat hónapban csendesen, 
nyugodt körülmények között dolgo-
zott a képviselő-testület. A Lovasi 
Hírek annak járt utána, hogy vajon a 
kiegyensúlyozottság párosul-e látvá-
nyos elképzelésekkel is?

- Polgármester úr lassan eltelt egy fél 
év. Mi mindent sikerült megvalósítani-
uk, és ha osztályozni kellene az önkor-
mányzatot, hányast adna a munkájuk-
ra?

- A választások után szinte mindjárt 
kezdődött az új év, melyre terveznünk 
kellett, de ez is nagy nehézségeket oko-
zott, hiszen nem tudtuk még konkré-
tan az állami támogatásokat. Továbbá 
folyamatban van a kistérség váltás is, 
de a döntés csak később születik meg. 
Jelen pillanatban tehát egyfajta kettős-
ségben élünk a kistérségeket illetően. 
Fontos szempont nálunk is az uniós 
pályázatok mibenléte. Mindezeket fi-

gyelembe véve nagyon nehéz a kér-
désére válaszolni, hiszen a pályázatok 
még csak most kezdenek körvonala-
zódni. Nekünk többször is meg kell 
gondolnunk azt, hogy milyen kiírá-
sokra adjuk be a beadványunkat. Mi-
vel országosan sem alakultak ki azok 
a tendenciák, mely az önkormányzat 
életét meghatározzák, így nem sze-
retnék osztályozásba bocsátkozni. 
Ugyanakkor nem szeretném a kérdést 
sem megkerülni, így az alábbi választ 
adnám: nyugodtan, kiegyensúlyozot-
tan dolgozik a képviselő-testület. 

- A kiegyensúlyozottságot talán jól 
jelzi, hogy folyamatban van egy tanul-
mányterv, mely a falu központ rekonst-
rukciójára vonatkozik!

- Ez egy nagyon fontos szempont 
Lovas életében. A lakosság véleményét 
természetesen kikérjük ezzel kapcso-
latban, és reméljük, hogy az Uniós tá-
mogatásoknak köszönhetően sikerül 

megvalósítanunk az elképzeléseinket. 
Közös terveink egyébként vannak a 
száz éves református templomra is, 
hiszen 2010-ben jubileumi évfordu-
lót ünnepelhet nemcsak a református 
egyházközösség, hanem valamennyi 
lovasi állampolgár. A faluközpont ki-
alakítása nagyban meghatározza majd 
a község további életét. 

- Az ország szinte valamennyi telepü-
lése nagyon bízik az Európai Uniós pá-
lyázatokban. Vajon Lovas számára ma-
rad-e elegendő szelet abból a bizonyos 
tortából?

- A problémát velünk kapcsolatban 
elsősorban az jelenti, hogy vajon kel-
lő önrésszel rendelkezünk majd a tá-
mogatások odaítélésénél. Tisztában 
vagyunk azzal is, hogy a „leosztások” 
után már lényegesen kevesebb jut 
majd. Éppen ezért egy elég erőteljes 
lobbi tevékenységet kell folytatnunk, 
soha nem szabad hátradőlnünk a ka-

rosszékben. A tanulmány-
terv elkészítése csupán egy 
dolog, de ez még nem jelen-
ti azt, hogy megkapjuk a tá-
mogatásokat. 

- Említette a faluköz-
pont rekonstrukcióját, mely 
az elképzelések között szere-
pel. Tervezik-e a buszmegál-
lók további építését, utak és 
járdák beruházását?

- A faluközpont felújí-
tásának egy részét képezi a 
két buszmegállónak a fel-
újítása, valamint a Fő utca 
mentén a járdának a meg-
építése. Utak felújítására is 
gondolunk, így az Ady End-
re utcára be is nyújtottuk a 
pályázatunkat. A mostani 
kiírás csak meglévő utak fel-
újítására szól, de bízunk ab-
ban, hogy ez idővel változni 
fog. Tisztában vagyunk az-
zal, hogy vannak olyan út-Uniós pályázatoktól remélik a Fő tér rekonstrukcióját
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jaink, melyek nem ütik meg az európai 
normát, sőt még a magyar viszonyokat 
sem, de igyekszünk azon lenni, hogy 
néhány éven belül ezek megváltozza-
nak. Erre viszont pénzre, nagyon sok 
pénzre van szükség! Szintén komoly 
fejtörést okoz a testületnek a játszótér 
állapota, mely nem felel meg az Uniós 
elvárásoknak. Erre próbálunk megol-
dást találni, de idén még csak pályáz-
ni sem tudtunk, hiszen nem volt ilyen 
jellegű kiírás. Itt szeretném megragad-
ni az alkalmat, hogy a falu lakosainak 
és nyaralótulajdonosainak a segítségét 
kérjük, akár társadalmi munkában, 
akár anyagi vonatkozásban. 

- A külterületi utak és a szemétszál-
lítás tekintetében is történtek előrelépé-
sek…

- Valóban így van, hiszen az ingat-
lantulajdonosok hozzájárulásával két 
útnak a beruházása valósult meg a 
hegyoldalban. Mindez szintén előre-
vetítheti a turizmus fejlődését. Még 
egyszer szeretném megköszönni az 
ott élő emberek anyagi hozzájáru-
lását a fejlesztések terén, hiszen az 
önkormányzat szűkös anyagi hely-
zete miatt nem tudta volna mind-
ezt megvalósítani, de a szervezésben 
természetesen aktívan részt vettünk. 
Mindez példaértékű és reméljük nem 
marad ennyiben ez a folyamat. Az 
útfejlesztésnek köszönhetően pedig 
megoldódni látszik a szemétszállítás 
helyzete is. Nyáron bevezetésre kerül 
az intézményes szemétszállítás, így a 
hegyoldal környezetvédelmi szem-
pontból is nyert ezáltal. Az emberek 
pedig elsősorban olyan helyekre kí-
vánnak menni, ahol rendezett körül-
mények vannak.

- Lovas számára azonban nemcsak a 
beruházások fontosak, hanem a helyi 
idegenforgalom is. Bár a település nem 
rendelkezik kempinggel és stranddal, de 
mégis az utóbbi években kiemelt szem-
pontként kezeli a testület a turizmust. 
Mit remél az idei nyártól?

- Ha vicces szeretnék lenni, akkor 
erre azt mondanám, hogy aszályos, 
forró nyarunk lesz. Persze csak az idő-
járásra nem lehet hagyatkozni, hiszen 
az erősödő turizmus „felépítéséhez” 
tudatos munkára van szükség. Ezért 

is hoztuk létre annak idején, - több 
önkormányzattal karöltve - a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesületet, mely 
véleményem szerint jó úton halad. 
Számunkra elsősorban a borászat, a 
gyümölcs- és szőlőtermesztés hozhat 
jövedelmet az idegenforgalom szem-
pontjából. Ennek betudhatóan pró-
bálunk olyan rendezvényeket meg-
valósítani a közégben, mely magával 
vonzza a vendégeket. Terveink vannak 
új programok bevezetésére is, mely 
már a falunapok során is megmutat-
kozik. A Malomvölgyre, a turistautak-
ra és az őskori festékbányára szintén 
nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a 
közeljövőben. 

- Lesz egyébként a szobakiadóknál 
idén ellenőrzés?

- Önkormányzati rendelet szabá-
lyozza, hogy a közvetlen családtagon 
kívül, ha valaki megszáll egy házban, 
annak adózási kötelezettségei van-
nak. Ez a jól ismert idegenforgalmi 
adó, mely után az állam is támogatást 
biztosít. Minden egyes kurtaxa forint 
után két forint bevétellel számolha-
tunk, mely nagyon fontos a költségve-
tésünk során. Ezeket a forrásokat pe-
dig csak és kizárólag a falu fejlesztésére 
kívánjuk felhasználni. Ebben az évben 
is kontrolálni fogjuk a szobakiadókat, 
de úgy, hogy az senki számára ne le-
gyen kellemetlen.

Szendi Péter

2010-ben lesz 100 éves a református templom
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Már a tavaly év végén megfogalma-
zódott a szándék, hogy a mikrótérség 
iskoláival együttműködve  gyerekrajz 
pályázatot szeretnénk meghirdetni, 
és a beérkezett munkákból kiállítást 
rendezni.

A pedagógusokkal konzultálva a pá-
lyázat témája a következő lett : „Lakó-
helyem”.

Azt szerettük volna, ha a gyerekek 
megfestik, lerajzolják vagy más for-
mában megmutatják, milyennek is 
látják ezt a  vidéket, ahol élnek. Mit 
tartanak itt szépnek, fontosnak, mit 
szeretnek.

Öt község ( Lovas, Alsóörs, Felsőörs, 
Paloznak, Csopak) három iskolájából 
érkeztek alkotások. 

Nagyon szép rajzok születtek. A be-

adott anyagnak kb. a fele lett kiállítva, 
de a többi is megtekinthető.

Csoportos díjazásban részesültek: 
A Malomvölgy Általános Iskola, Fel-
sőörs, alsó tagozatos 11 tanulója ki-
vételesen szép összeállításukért.
Az Endrődi Sándor Általános iskola, 
Alsóörs, 9 első osztályos tanulója, és 
6 harmadik osztályos tanulója.
A csoportos díj mindegyik csapat-

nak egy, a tanévzáró után elfogyaszt-
ható torta.

Egyéni díjazásban részesültek:
Németh Olivér 1. oszt. Alsóörs
Nóga Kristóf 3. oszt. Lovas
Czeglédy Sára 6. oszt. Paloznak
Rásky Jennifer 7. oszt Csopak
Klein Eszter  Felsőörs
Feczkó Fruzsina 7. oszt. Csopak

Guáth Alexandra 6. oszt. Alsóörs
Könye Bálint 7. oszt. Alsóörs

Különdíjas: Rásky Patrik  5. oszt  Al-
sóörs és még többen.

A tanévzáró ünnepségen minden 
gyerek, aki adott be rajzot, emléklapot 
kap. A díjazottak pedig oklevelet és 
ajándékot.

Szeretnénk köszönetet mondani a 
pályázatot segítő pedagógusoknak, va-
lamint Hirsch Zoltánné rajztanárnak 
és Ferenczy Gáborné tanárnőnek.

A kiállítás június végéig tekinthető 
meg, és reméljük minél többen meg-
csodálják mennyire szépeket alkottak 
a környék gyerekei.

Nagy Mária
A Lovasi Nagy Gyula Galéria vezetője

Kedves Olvasó!
Az e havi Lovas Hírekben szeretném Önöknek bemu-

tatni a Kistermelők Lapját, az állattenyésztők magazin-
ját. Amikor kezembe vettem és lapozgattam, rájöttem, 
hogy  Önöket is érdekelhetik ezek az érdekes témák.

A májusi szám tartalomjegyzékéből: 

- Intenzív állattartás-állandó stressz
- Tájban, fűben, fában a pénz
- A szakértelem szükségességéről
- Ismét támadnak a kullancsok
- Első Magyar Lovasfórum
- Lovasoknak lovasokról

Ez csak egy kis ízelítő volt a témákból. Tehát ha szere-
tik az állatokat, esetleg állatokat tenyésztenek, tartanak 
vagy csak érdekli Önöket az egyik téma, miért vennék 
meg az újságosnál?!

A könyvtárban ez a folyóirat is megtalálható! Kölcsö-
nözze ki!

Nagy Tünde
Teleházvezető

Gyermekrajz kiállítás
a Lovasi Nagy Gyula Galériában

Korábban kezdték a 
szúnyogokat irtani
A tavalyi évhez képest, mintegy két héttel korában 

kezdték meg a vérszívók elleni védekezést a Balaton 
mentén. Mindez az enyhe télnek és a meleg tavasz-
nak volt betudható, melyben a lárvák gyorsabban 
kezdtek el fejlődni.

Idén is két biológiai és öt kémiai irtásra kerül sor a 
Balatonnál. Az előbbi „műveletnél” nagyjából 1700 
hektáron vetik be a gyérítést, utóbbit viszont 5700 
hektáron alkalmazzák. A védekezésre idén 70 mil-
lió forint áll rendelkezésre, melynek felét az Önkor-
mányzati és Településfejlesztési Minisztérium állja, 
a másik 35 milliót pedig a tóparti önkormányzatok 
biztosítják. A szúnyogirtást ebben az évben is a Co-
rax-Bioner Zrt. Végzi, mely lényegesebben kedve-
zőbb árajánlatot tett a többi pályázóval szemben, 
hiszen számukra már rendelkezésre áll a  biológiai 
szúnyogirtó szer hazai gyártása.

Sz.P
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Május 27-én vasárnap az 
I. és II. világháború lovasi 
áldozataira emlékeztünk a 
templom előtti téren. 

Takács Ferenc alpolgár-
mester úr köszöntője után, a 
„Hősök Napja” ünnepének 
történetét ismertette Tóth 
Enikő. Juhász Janka szívhez 
szóló furulyajátéka után, 
került sor a II. világháborús 
emlékmű megkoszorúzásá-
ra is, amelyet oboajátékkal 
kísért Juhász Rebeka, majd 
a műsort Makkai Levente 
zárta Blaskó Mária „ Imád-
kozzunk hőseinkért”c. ver-
sével.

Köszönjük a szereplőknek 
Juhász Jankának, Juhász Re-
bekának, Makkai Leventé-
nek, Tóth Enikőnek, hogy 
idejüket áldozták a műsor 
színvonalas előadására.

Bízunk benne, hogy a jö-
vőben az emberekben fel-
ébred hősi halált halt nagy-
apáink iránti tisztelet és 
ezt a megemlékezésen való 
részvételükkel is kifejezik.

A reggeli Hősök Napi ün-
nepség után színes gyer-
meknapi programokkal várt 
mindenkit a Nagy Gyula 

Galéria és a Lovasi Ön-
kormányzat. A Galériában 
Bognár Laci bácsi vidám- 
100 Folk Celsius dalokból 
válogatott, koncerttel szóra-
koztatta a közönséget. 

A kora délutáni órákban 
a Millenniumi Park nyárfái 
alatt a gyerekek együtt bo-
hóckodhattak Dandy bo-
hóccal, aki arcfestéssel is 
várta a bátrabbakat. A Fe-
renczy Gáborné segítségével 
levezényelt váltó- és sorver-
senyek résztvevőit üdítővel, 
csokival jutalmaztuk.

Késő délutánba nyúlt a 
Faluházban megrendezett 
asztalifoci-pingpong ver-
seny, melyek nyerteseit ok-
levéllel jutalmazta az ön-
kormányzat.

Aki szívesebben töltötte az 
idejét a játszóházban, meg-
ismerkedhetett a gipszön-
téssel, szalvétatechnikával, 
marcipán gyurmázással.

A Gyermeknapi progra-
mokról a gyerekek kellemes 
emlékekkel tértek haza.

Köszönjük a Torma Élel-
miszerboltnak és Tóth Lász-
lóéknak a felajánlásukat!

Nagy Tünde

Tisztelgés a Hősök előtt Megelőzve a nyári bűneseteket 
A jó idő megérkeztével és a 

tanév befejeződésével megnő a 
pihenőidejét a Balaton partján 
töltők száma. Az idelátogatók 
egy része saját nyaralójában, 
mások bérelt szálláshelyeken 
töltik a szabadidejüket. 

Az idegenforgalmi szezon 
megnövekedett forgalma ter-

mészetszerűen magával hozza a bűnelkövetés céljából 
érkezők számának növekedését is. A bűncselekmények 
számának visszaszorítása érdekében fordulunk nem-
csak a helyi lakossághoz, nyaralótulajdonosokhoz, ha-
nem a szállásadókhoz is, az alábbiakra felhívva figyel-
müket:

A besurranások megelőzése érdekében
zárják kulcsra a nyaralóingatlanok utcai és bejárati 
ajtóit, akkor is, ha otthon tartózkodnak 
amennyiben riasztóberendezéssel ellátott a nyaraló, 
azt éjszakára minden esetben aktiválják 
a nyaralóba megérkezve a személyes okmányaikat és 
pénztárcájukat tartalmazó táskákat ne tartsák jól lát-
ható és elérhető helyen

A gépjármű lopások elkerülése érdekében
gépkocsik kulcsait ne hagyják a járműben és látható 
helyen a nyaralóban 
a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják 
parkolás után 
lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, 
úgy, hogy viszonylag több kormányozási manőverrel 
lehessen az ingatlant a gépjárművel elhagyni 
közterületen történő parkolás esetén igyekezzenek 
forgalmas, jól látható helyen parkolni, soha ne hagy-
janak értéket, műszaki cikket látható helyen a gép-
kocsiban. Az ülés alá helyezett táska az elkövetőknek 
látható hely!

Strandolás idejére csak a szükséges értékeket vigyék 
magukkal, vegyék igénybe a strandok értékmegőrző 
szolgáltatásait, a vízben tartózkodás idejére értékeiket 
takarják le, illetve kérjék meg környezetükben tartóz-
kodókat, hogy figyeljenek értékeikre.

Amennyiben bűncselekmény elkövetőjét tetten érik, 
azonnal kérjenek rendőri segítséget az ingyenesen hív-
ható 107-es vagy a 112-es segélyhívón!

Grúber Sándor
rendőr alezredes
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Együttműködés a megyei 
nyugdíjas szervezetekkel

2010-ig szóló megállapodást írt alá 
a megyei önkormányzat képviseleté-
ben Talabér Márta alelnök a megyé-
ben működő nyugdíjas szervezetek-
kel. 

Ennek értelmében irodahelyiség biz-
tosításával, rendezvények támogatásá-
val, és anyagi segítséggel áll az önkor-
mányzat a szervezetek mellett. 

Talabér Márta hangsúlyozta, egy 
2003-ban már meglévő szerződést 
újítanak meg az aláírással. Az alelnök 
asszony kiemelte, fontosnak tartja a 
megye vezetése azt, hogy a szerveze-
teket, egyesületeket bevonja az őket 
érintő döntések előkészítésébe, meg-
hozatalába. 

A megye 108 nyugdíjas klubját kép-
viselő három szervezet egyenként 250 
ezer forint támogatásban részesül a 
megállapodás értelmében. Ezen kívül 
az önkormányzat a legkülönbözőbb 
programokat, rendezvényeket is tá-
mogatja, melyet az aláíró Nyugdíjasok 

Veszprém Megyei képviselete, az Életet 
az Éveknek, illetve a Nyugdíjas szerve-
zetek Érdekvédelmi Érdekképviseleti 
Szövetsége szervez az időseknek.

az év legjobbja elismerést kapott 
a Laczkó dezső múzeum 

Az év Múzeuma elismeréssel gaz-
dagodott a Laczkó Dezső Múzeum 
a közelmúltban a Nemzeti Múzeum 
kertjében megrendezett Múzeumok 
Majálisán. 

- A világnaphoz kapcsolódó eseményt 
12 esztendővel ezelőtt rendezték meg 
először. Megyénk kiállító intézménye ki-
emelkedő szakmai tevékenységéért kap-
ta a díjat. Az elismerés igazolja, hogy a 
vidéki múzeumokban is igen nagy le-
hetőségek rejlenek, ezért fontos, hogy a 
megyei önkormányzat erejéhez mérten 
ezek után is támogassa az intézményt - 
mondta Lasztovicza Jenő a díj átadása 
kapcsán tartott sajtótájékoztatón. 

A megyei önkormányzat elnöke 
szólt arról a pályázatról, melyet a 11 

kiemelt program egyikeként nyújtot-
tak be, bízva abban, hogy az így nyert 
összegből mód lesz majd a múzeum 
teljes felújítására, 1,3 milliárd forint 
értékben. Ehhez a 10 százalékos ön-
részt az önkormányzat biztosította. Az 
„Év Múzeuma 2006” elismerés kap-
csán a megyei vezető hangsúlyozta, ki-
emelten fontosnak tartja a felnövekvő 
nemzedékek szempontjából a kultúra 
ápolását. 

V. Dr. Fodor Zsuzsa a sajtótájékoz-
tatón elmondta, múzeumi intézményi 
kategóriában a legmagasabb elisme-
rést kapták. A pályázatot kiíró Magyar 
Múzeumi Egyesület az előző 5 eszten-
dő munkáját vette alapul. A nagy mú-
zeumok közül a Laczkó Dezső, a kicsik 
közül pedig a mezőkövesdi Matyó Mú-
zeum kapta a díjat. Az intézmény igaz-
gatónője hozzátette, a cím erkölcsileg 
is lendületet adott a munkatársainak, 
a vele járó másfélmillió forintot pedig 
majd a kollégákkal való megbeszélés 
szerint használják fel.

Sz.P (forrás: Internet)

K ö s z ö n e t  n y i l v á n í t á s
Szépül a falu. Megérkeztek és már elültetésre kerültek a falut díszítő virágok. Lovas község önkormányzat köszöni a se-
gítőknek, hogy idejüket áldozták azért hogy ez a kis falu tovább szépülhessen.
id. Bácsi Gyuláné, id. Pap Lászlóné, Péjó Jánosné, Sáfár Lászlóné, Sárdi Benőné, Tóth Kálmánné.


