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A helyi önkormányzati választás 2010. október 3-án (va-
sárnap) lesz. Ezen a napon a már megszokott helyen a Fa-
luház tetőterében kialakított szavazóhelyiség reggel 6:00 
órától 19:00 óráig várja a szavazópolgárokat.

A szavazásra kérjük, hogy hozzák magukkal személyi azo-
nosításra alkalmas irataikat. A szavazás napján a Választási 
Bizottságnál, ezt megelőzően a körjegyzőség hivatalánál lehet 
vándorurnát kérni, azon választóknak, akik betegségük miatt 
nem tudják a szavazóhelyiséget felkeresni. A Választási Bi-
zottság a szavazás alkalmával rendelkezésre bocsátja a szava-
záshoz szükséges szavazólapokat és borítékokat.

Szavazni lehet polgármesterre, helyi önkormányzati kép-
viselőkre és a Megyei Önkormányzat listájára. A szavazóla-
pokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvé-
telekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazásához 
szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szava-
zólapokat.

Érvényesen szavazni a következőképpen lehet:
 Polgármesterre a jelölt neve mellett található karikába írt 
két egymást keresztező vonallal. (Csak egy jelöltre lehet 
érvényesen szavazni.)
 Önkormányzati képviselőkre a jelölt neve mellett találha-
tó karikába írt két egymást keresztező vonallal (érvénye-
sen szavazni 4 vagy ennél kevesebb jelöltre lehet!)
 Megyei Önkormányzati listára a lista felett (alatt vagy 
mellett) elhelyezett karikába írt két egymást keresztező 
vonallal. (Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.)

Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és 
a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell 
dobnia.

Választási tájékoztató

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom az érintetteket, hogy 

Lovas község településrendezési 
eszközeinek módosítására vonatkozó 
– az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló többször módosított 
1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (4)-
(5) szerinti - véleményezési eljárása 
befejeződött. 

Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló többször módosított 
1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
a településrendezési eszközöket 
(Településszerkezeti terv, Szabályozási 
Terv, Helyi Építési Szabályzat) 
a véleményezés során beérkezett 
véleményekkel együtt 2010. szeptember 
14-től október 15-ig terjedő időben közzé 
teszem.

A közzététel ideje alatt a 
településrendezési eszközök módosítására 
vonatkozó teljes dokumentáció az 
Önkormányzat hivatalában hivatali idő 
alatt (hétfő-csütörtök: 7.30-16.00 óra, 
péntek: 7.30-13.30 óra) megtekinthető. 

A közzététel ideje alatt az érintettek 
észrevételt tehetnek.

Kemenes Dénes
polgármester

POLGÁRMESTER JELÖLTEK
Lovas

Jelölt neve Jelölő szervezet

Bácsy Gyula független

Ferenczy Gáborné független

EGYÉNI LISTÁS
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI

JELÖLTEK
Lovas

Jelölt neve Jelölő szervezet

Csajka György János független

Ferenczy Gáborné független

Hull Zita független

Kovács Károly független

Madarász Lajos független

İry Balázs Független független

Pap Huba Vérbulcsú független

Simon László független

Spirk László független

Sümegi József független

Takács Ferenc független
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Már két éve bevezetésre 
került az „Iskola rendőre” 
program, amely ebben az 
évben is folytatódik az egész 
ország, így a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság terüle-
tén is.

A program a rendőri mun-
kának az általános iskolákban 
folytatott bűn- és baleset-meg-
előzési tevékenységét fogja 
össze, amelyet szeretnénk az 
óvodákra és középiskolákra is 

kiterjeszteni. Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre. 
Rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a különbö-
ző hivatalos és szabadidős programokon, igény esetén fogadóórát 
tart, részt vesz a szülői értekezleteken, tájékoztatást ad a pedagó-
gusoknak az iskolában előforduló erőszakos esetekkel kapcsolat-
ban. Általa az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban 
felmerülő olyan problémákat, észrevételeket, amelyek a Rend-
őrség tevékenységéhez kapcsolódnak, illetve kérhetik felvilágo-
sító előadások tartását. De nemcsak az iskolák, hanem a szülők 
észrevételeit is szívesen vesszük. Ezt a kapcsolattartó tevékeny-
séget általában a települések körzeti megbízott rendőrei végzik, 
a megelőzési előadó koordinálja, nyújt segítséget, illetve aktívan 
részt vesz az előadások tartásában, programok szervezésében. Az 
iskolakezdéssel kapcsolatosan fontos feladat még az intézmények 
környékének felmérése közlekedés biztonsági és bűnmegelőzési 
szempontból, és a szükséges intézkedések megtétele. 

De nem csak a rendőröknek kell odafigyelni a közterületen 
közlekedő gyermekekre, hanem minden felnőttnek. Gyermeke-
ink biztonságáért mindnyájan felelősek vagyunk gyalog, kerék-
páron, gépkocsiban, tömegközlekedési járműveken és a szóra-
kozóhelyeken egyaránt.

A jogszabályi változások közül különösen fontosnak tartom a 
szabálysértési törvény változásait. A „tyúklopások” néven elhí-
resült estekről van szó. A 20.000 forint alatti értékben elkövetett 
lopásokat eddig az önkormányzatok igazgatásrendészeti osztá-
lyán vizsgálták és szabták ki a büntetést. Most ezek az ügyek 
átkerültek a rendőrséghez, amely nem szankciónál azonnal, ha-
nem a vizsgálat végén a bíróságra kerül az ügy. Így ezekben az 

esetekben a pénzbírságon túl már közmunka és elzárás is ki-
szabható büntetésként. Tulajdonképpen ez volt a változtatások 
célja! Ezek a változások azonban most elsősorban a fiatalko-
rúakat (14-18 évesig) érintik érzékenyen. Ők is beleesnek ebbe 
a kategóriába, amikor az üzletekben ostoba gyerekes csínyből 
ellopnak kis értékű dolgokat, vagy egymástól apróbb tárgyakat. 
Ők, mivel nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, nem kapnak 
pénzbüntetést, közmunkára 16 év alatt nem ítélhetők, marad az 
elzárás. Lehet, hogy csak 1-2 nap, de nagyon komoly pszichés 
következménye lehet a törvényes megleckéztetésnek.

Ezért van most jelentősége a felvilágosításnak, a tájékoztatás-
nak, hogy azt a fiatalt, aki egyszer követ el egy ostobaságot – 
mert a fiatalkorú elkövetők 70-80 %-ra ez jellemző – ne sújtsa 
aránytalan büntetés.

Az ősz és a szüret időszakában a közlekedési szabálysérté-
sekről is említést kell tenni. Az a tapasztalatunk, hogy az ittas 
vezetők száma nem csökkent a zéró tolerancia ellenére sem. A 
vezetői engedélyek azonnali elvételének sokszor nincs vissza-
tartó ereje. Érdekes ez a kerékpárosok esetében, hiszen náluk a 
jogosítvány elvételére nem kerül sor, viszont a vezetéstől eltilt-
hatók, ha van vezetői engedélyük! 

Erre a szüret és a közeledő báli szezon idején különösen taná-
csos odafigyelni!

Stanka Mária
r. őrgy.

Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE

Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Szendi Péter

ISSN 2061-0793
Tel.: 06 30 530 3466

E-mail: szendipeti@gmail.com
Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat u. 31.,
Tel./fax: 88 429 936, e-mail: viza.studio@chello.hu

Hirdessen a Lovas Hírekben

Hirdetési díjak
1/8 oldal 600 Ft 1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft egész oldal   4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

A LOVASI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ
NYITVA TARTÁSA:

Vasárnap: Szünnap
Hétfő: Szünnap

Kedd: 13.45-17.45
Szerda: 13.45-17.45

Csütörtök: 13.45-17.45
Péntek: 12.00-16.00
Szombat: 8.00-12.00

Megkezdődött a tanítás
Változott a szabálysértés!
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Az elmúlt négy év
önkormányzati munkájáról

Az elmúlt ciklus alatt szá-
mos munkát végzett a Lovasi 
Önkormányzat. A képviselő-
testület havi rendszeresség-
gel tartott nyilvános ülést, 
a sürgős, halaszthatatlan 
ügyek néhányszor indokolttá 
tették rendkívüli ülés össze-
hívását. A polgármester és a 
képviselők munkájukat térí-
tés és tiszteletdíj nélkül vé-
gezték, döntéseiket a község 
érdekeit figyelembe véve, és a 
szívükön viselve hozták meg, 
felelősségük tudatában.

Az önkormányzat gaz-
dálkodása stabil. A hivatali, 
közigazgatási munka szak-
mai és dologi feltételei bizto-
sítottak, a Paloznakkal - ed-
dig sikeresen és hatékonyan 
mőködtetett Körjegyzőség-
gel. Ma már ezen túlmutat a 
két település egyre több te-
rületen megvalósuló együtt 
munkálkodása.

Az elmúlt években több pá-
lyázati támogatást tudtunk 
felhasználni, ezzel és a lakos-
sági hozzájárulásokkal több 
beruházás valósult meg.

Jó kapcsolatot ápolunk va-
lamennyi Lovason működő 
civil szervezettel, egyházzal. 
(Malomvölgy Nyugdíjas-
klub, Nagy Gyula Művésze-
ti Alapítvány, Lovasi Lovas 
Egyesület, Hunyadi Huszár 
és Betyár Egyesület, Polgár-
őrség, Lovas Jövőjéért Egye-
sület, Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság, Sándor Hu-
szárok Lovas Klubja.). Együtt 
biztosítjuk a feladatellátást, 
rendezvények, ünnepségek 
megtartását.

Azon önkormányzati fel-
adatokat, melyeket saját erő-
ből nem tudunk megvalósí-
tani gazdaságosan, különbö-
ző társulások, megállapodá-
sok alapján biztosítjuk:

– Alsóörsi Önkormány-

zattal megállapodva 
biztosítjuk az alapfokú 
oktatást, óvoda iskola 
fenntartását, a védőnői 
szolgálatot.

–  Balatonfüredi Kistérségi 
Társulással megállapod-
va biztosítjuk az orvosi 
ügyeletet, és a Községi 
Könyvtár működését.

– Négy településsel, Paloz-
nakkal, Balatonakalival, 
Balatonudvarival kö-
zösen hoztuk létre az 
Észak-Balatoni Főépíté-
szi Társulást, ennek ke-
retében 1 fő települési fő-
építész látja el a 4 község 
építkezéseinek, valamint 
a településrendezési ter-
veinek kialakítása, alkal-
mazása feletti kontrollt.

– Megalakulása óta tagjai 
vagyunk a Balaton Rivi-
éra Turisztikai Egyesü-
letnek. Jelenleg a követ-
kező ciklusra áthúzódó 
beruházás az Önkor-
mányzatnál a Homok-
bánya megvásárlásának 
utolsó részlettörlesztése, 
valamint a temető tám-
fal kialakítása. 2009-ban 
megtörtént a Csárda utca 
felújításának felmérése, 
tervezése. Ezen beruhá-
zásra beadott Európai 
Uniós pályázat jelenleg 
még elbírálás alatt áll. 
Szintén elbírálás alatt áll 
a májusi rendkívüli idő-
járáskor benyújtott Séd 
híd vis maior pályázata 
is.

Könyvtári és közművelő-
dési érdekeltségnövelő támo-
gatásként elnyertünk 187.000 
Ft-ot.

A 17/2010. (V.13.) sz. az 
üdülőhelyi feladatok kiegé-
szítő támogatásról szóló ÖM 
rendelet alapján Lovas Köz-
ség 2010. évi kiegészítésként 

243.265 Ft támogatást kap.
A Bursa Hungarica Felső-

oktatási ösztöndíjpályázat 
keretében 6 fő támogatott 
diák kapcsán van 100.000 
Ft kötelezettségvállalása 
az önkormányzatnak 2010. 
második félévére. Hitelál-
lománya jelenleg nincs az 
Önkormányzatnak, ezzel 
szemben 2010. 08.30-ával 
a lekötött betétállománya 
12.817.876 Ft, valamint a 

bankszámláin rendelkezés-
re álló összeg 4.000.000Ft. 
A mellékletetekben a 2010. 
I. félévi mérleget ill. a 2010. 
I. félévi pénzforgalmat tesz-
szük közzé mely bemutatja 
az önkormányzat vagyoni 
helyzetét.

Kemenes Dénes
polgármester

A testületi ülésről
jelentjük...

Elkészült a temető támfal építése, elutasították a vis maior 
pályázatot, a savanyúkút vizsgálatának eredménye hamarosan 
megérkezik – tájékoztatta a napirendi pontok előtt a testületet 
Kemenes Dénes polgármester. 

Elfogadta a falu vezetősége a körjegyzőség és az önkormányzat 
első féléves költségvetését. Utóbbi 24.8 millió forint kiadást és 27.4 
millió forint bevételt eredményezett. Jóváhagyták a 2010-2011-es 
tanév beiskolázási támogatását, mely 467 ezer forinttal terhelte az 
önkormányzat büdzséjét. 

A közvilágítás bővítésre két pályázat érkezett. A Balatoni 
utca végén a korszerűsítés 1.6 millió forintba kerül. A riasztó és 
tűzjelzőrendszer üzemeltetését elnapolta a testület. Újra kellene 
engedélyeztetni mindent, az eszközöket le kell cserélni. 

Szendi Péter

FELHÍVÁS! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2010. április 17-én meg-

nyílt állandó kiállításunk, mely a lovasi őskori festékbányát 
mutatja be.

A kiállítás kapcsán derült ki számunkra, hogy milyen kevés 
anyaggal rendelkezünk, ezért egy gyűjtést indítunk, melynek 
keretén belül olvasható anyagokat gyűjtünk a könyvtárba, il-
letve indítunk egy elektronikus könyvtárat a teleházban, hogy 
ilyen formában is be tudjuk mutatni a festékbányát. 

Várjuk azok jelentkezését, akik rendelkeznek képekkel, vagy 
írásos anyagokkal, melyekkel bővíthetnénk a már meglévő ál-
lományt! Jelentkezésüket várjuk a következő elérhetőségeken:

A Teleházban telefonon a 87/575-083 számon, e-mailben a 
konyvtar@lovas.koznet.hu címen, postán a Lovas község Ön-
kormányzata 8228 Lovas, Fő út 8. címen

Lovas Község
Önkormányzata
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Falugondnoki beszámoló

Búcsúi lovasvetélkedő

Engedjék meg, hogy egy év elteltével 
újra beszámoljak Önöknek a Lovasi 
Hírek oldalain az elmúlt egy év mun-
káiról. 

Az idei év végén jubilálunk, 10 éves lesz 
Lovason a Falugondnoki Szolgálat. Eme 
hosszú idő alatt átesett néhány változta-
táson, de működik és remélem, hogy az 
elkövetkező években is lesz reális esély a 
fenntartására. A tíz év alatt volt egy-pár 
ellenőrzésünk, de szerencsére csak ki-
sebb hiányosságot tártak fel, valamint új 
okmányok bevezetését írták elő. Ezeket a 
feladatokat az előírt határidőn belül min-
dig pótoltuk.

Eben az évben is fő feladat az idősek és 
rászorulók ellátása. Kilenc ebédet szállítot-
tam mindenkinek a saját éthordójában, to-
vábbra is az alsóörsi óvoda konyhájából. Is-
kolába 4 kisiskolást, óvodába 7 gyermeket 
vittünk. Ezek a számok mint minden évben 
most szeptemberben is megváltoznak, mi-
vel két kisiskolás kikerül, mert harmadik 
osztályosok lesznek és busszal fognak jár-
ni, első osztályos pedig csak egy lesz.

Az egyre szaporodó egészségbiztosítási 
kártyáknak köszönhetően egyre kevesebb 
alkalommal kell gyógyszert kiváltanom, 
mint az előző években. Szakrendelésekre 
5 főt kellett vinni, rendszeresen vagy ese-
tenként, egyéni kérelmeik alapján.

Továbbra is működik Lovason a Jelző-
rendszeres Házi Segítségnyújtás, igaz 
kisebb létszámmal mint bevezetésekor. 
Közös érdekünk, hogy minél szélesebb 
körben, és minél nagyobb megelégedéssel 
tudjuk működtetni a Falugondnokságot, 
ezért kérem keressenek problémáikkal, 
amire megpróbálunk közös erővel megol-
dást találni.

Továbbra is elérnek napközben a polgár-
mesteri hivatalban vagy a 30-9574051-es 
telefonszámon.

Bácsi Gyula 
falugondnok

Az elmaradt pünkösdi vetélkedők után 
a rendezők attól féltek, hogy a rendkívü-
li időjárás miatt most sem tudják prog-
ramjukat megtartani. 

A pályán Szabó Miklós és ifj. Bácsi 
Imre a füvet rendben, időben lekaszálták. 
Megkaptuk a falu kihangosító berendezé-
sét, asztalokat és székeket a zsűrinek, Bá-
csi Gyula falugondnok segítségével, majd 
Csontos József beüzemelte az elektromos 
készülékeket. Köszönet a fent nevezett urak 
segítségéért! 

Az alsóörsi, paloznaki, lovasi önkor-
mányzatok, Budapestről: Farkas és Társa 
Bt., Magyar Lovas Szabadidősport Szövet-
ség, Magyar Ebtenyésztők Országos Szö-
vetsége, Fehérkereszt Állatvédőliga, Serf 
András; Veszprémből: Báva Bt., Tóth Mik-
lós és családja, Lovas Bolt; Márkóról: Var-
ga László; Székesfehérvárról: Andromeda 
Travel utazási iroda; Felsőörsről: Csontó 
Zoltán; a Jásdi Pince Csopakról; Lovasról: 
Pap Huba, Tóth László és családja, Halász 
Zsófia, Urvölgyi László, Szabó Miklósné, 
Kis Áron, Szabó Annamária és Zsigmond 
István; a Dantschke GmbH Lipcséből; 
Pajor Laura és Ungarn Reisen Berlinből; 
Inge és Manfred Schumacher Kölnből 
álltak a rendelkezésünkre és adtak segít-
séget, támogatást, amit szívből köszön az 
Egyesület elnöksége!

A lovak kivezetése a lószállítókból, utána 
nyergelés, bemelegítés és a később érkezők 
miatt, tíz órakor tudta Kloó László vezető-
bíróúr a versengést elindítani. Az iram és 
az akadályok úgy lettek megszabva, hogy a 
nedves, mély pályát biztonságosan lehessen 
lelovagolni. Díjugratásban a kezdőknél hat, 
a haladóknál hét, egyesfogat hajtásra hét, 
kettesfogat hajtásra nyolc nevezés történt. 

Kezdő díjugratás helyezettjei:
1. helyezett: Szabó Bálint Dégről, 

Debiza nevű lovával
2. helyezett: Kránicz Csenge 

Gyulafirátótról, Szikrával
3. helyezett: Tóth Otilia, Lovasról, Csi-

nossal

Haladó díjugratás helyezettjei:
1. helyezett: Vámosi Lilla 

Nemesvámosról, Regény nyergében
2. helyezett: Szabó Bálint Dégről, Baba 

nevű lovával
3. helyezett: Kis Áron Lovasról, Csinos-

sal

Akadályhajtás egyesfogat helyezettjei
1. helyezett: Homoki László 

Nemesvámosról Csibész lovával nyer-
te a paloznaki vándorserleget és egy 
egyhetes görögországi üdülést

2. helyezett: Pauer Judit és Sziszkó lová-
val Nemesvámosról

3. helyezett: Kis Áron Lovasról, Pajtás-
sal

Vadászhajtás egyesfogat helyezettjei
1. helyezett: Homoki László 

Nemesvámosról, Csibész nevű lovával
2. helyezett: Szőke Tamás 

Szentkirályszabadjáról, Démonnal
3. helyezett: Sári Ádám Nemesvámosról, 

Miszával

Akadályhajtás kettesfogat helyezettjei
1. helyezett: Kis Áron Lovasról, Maci és 

Pajtás nevű lovaival
2. helyezett: Leitold Robert 

Tótvázsonyból, Berci és Ramiro lo-
vakkal

3. helyezett: Vőlgyesi Balázs Litérről, 
Dinamittal és Csabival

Vadászhajtás kettesfogat helyezettjei
1. helyezett: Maurer István 

Szabadságpusztáról, Arnold és Baba 
lovakkal

2. helyezett: Szentesi Vajk 
Vörösberényből, Soma és Turbo lovai-
val

3. helyezett: Vőlgyesi Balázs Litérről, 
Dinamittal és Csabival

A szalagokat, serlegeket és díjakat Varga 
László, Serf András és Szabó Miklós adták 
át. Az időjárás okozta nehézségek ellenére 
nagyszerű versengést láthattunk. Külföldről 
érkezett vendégeink annyira élvezték a ve-
télkedőket, hogy még pályabírói szolgálatot 
is vállaltak. Több résztvevő jelezte, hogy a 
jövő évi pünkösdi versengésre megint jönni 
fognak. Sok szeretettel várjuk őket!

Az elnökség egyébként is tervezi, hogy 
2011-ben pünkösdvasárnap fogathajtások, 
pünkösdhétfőn díjugratások lesznek a 
nagyszámú érdeklődőkre való tekintettel. 

J.v.P
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GYÓGYTORNA
2010. szeptember 27-től

minden hétfőn 18 órai kezdettel várunk mindenkit
Lovasra a Faluházba, aki szeretné kicsit 

megmozgatni magát!
Gyógytornász: Perei Melinda.

Törölközőt vagy polifoamot mindenki hozzon 
magával!

Egy alkalom 800 forint, 5 alkalom 3500 forint.
Kérjük, aki 5 alkalommal részt kíván venni,

jelezze a Teleházban az első alkalomig a bérlet 
árának befizetésével.

MOZOGJUNK EGYÜTT!

Újabb állomáshoz érkezett a Tiszta Európa Program
Észak - balatoni rekultivációs projektje 

Hatósági beadásra kerültek az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén 
található hulladéklerakók rekultivációs tervei  

A 2010. augusztus 24-én a tervezést végző AR-Balaton Konzorcium elkészítette a hulladéklerakók rekultivációs terveit, és benyújtotta 
engedélyezésre a környezetvédelmi hatósághoz. A rekultivációs engedélyek 34 állami és önkormányzati tulajdonú hulladéklerakó 
lezárásának megkezdését teszik lehetővé pályázati források segítségével. A projekt segítségével a Társulásnak lehetősége nyílik arra, 
hogy jelentősen javítson a térség környezeti állapotán, és számos lerakásra igénybevett területet visszaadjon a természetnek. 

A hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásával párhuzamosan készülnek a kiviteli tervek, és a megvalósításra vonatkozó pályázati 
dokumentáció. 

A projekt részeként Lovas településen lévő hulladéklerakó is támogatást nyert az előkészítésre az első fordulóban, melynek a településre 
jutó összege nettó 1.610.000 forint volt. A megvalósításra elnyerhető összeg pedig nettó 30,1 millió forint.

A kivitelezésre vonatkozó pályázati dokumentáció beadásának határideje 2010. október 31. A megvalósítás 2011-ben indul, és tervezett 
befejezése 2013. A pályázat második fordulójában a megvalósításra elnyerhető állami támogatás megszerzése fontos célja a Társulás 
szakembereinek. A Társulás ebből a pénzből szeretné megvalósítani a működési területén található 34 darab felhagyott, műszaki védelem 
nélküli települési szilárd hulladéklerakó biztonságos lezárását, felszámolását, és tájba illesztését.

AVANTI TRAVEL
UTAZÁSI IRODA

AKCIÓS UTAZÁSOK!
AHOL MÉG NAPOZHAT…

TUNÉZIA 46.900.-/fő
8 nap/7 éj, repülővel, hotel***, félpanziós ellátás 

EGYIPTOM 52.900.-/fő
8 nap/7 éj, repülővel, hotel***, félpanziós ellátás 

TÖRÖKORSZÁG 64.900.-/fő
8 nap/7 éj, repülővel, hotel***, félpanziós ellátás

JORDÁNIA 89.900.-/fő
8 nap/7 éj, repülővel, hotel***, reggelis ellátás 

BELFÖLDI AJÁNLATOK
VISEGRÁD  7.990.-/fő

2 éjszaka, egyénileg, hotel, félpanziós ellátás  
HÉVÍZ  7.990.-/fő

2 éjszaka, egyénileg, hotel**, reggelis ellátás 
SOPRON   17.900.-/fő

2 éj, egyénileg, hotel***, félpanziós ellátás,   
wellness részleg használata, 1 masszázs,
 + AJÁNDÉK 1 éjszaka reggelivel

A tájékoztatás nem teljeskörű, külön fizetendőkről (reptéri 
illeték, stornóbiztosítás, vízum, foglalási díj, stb.), esetleges 

felárakról kérjük, érdeklődjön irodánkban!

Továbbá: körutazások, síutak, nászút, repülőjegy, egzotikus 
utazások, stb.

KERESSEN MEG MINKET, ÉRDEMES!

H-8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. TEÁTRUM ÜZLETHÁZ I. 
emelet

Tel./Fax: 0036 70/633-2875
Web: www.avantitravel.hu  e-mail: info@avantitravel.hu

Eng.: U-001126
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig:  10-18; szombaton: 9-12

FELHÍVÁS
2010.  október 10-én vasárnap 9 órától 17 óráig

Bolhapiacot tartunk!
Cím:

Lovason, Balatoni utca 9.

Mindenféle áru és sok ruha Németországból
alacsony áron!
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BÉRPALACKOZÁS 
 

 

                                
 

LOVAS, ÖREGHEGY 

 

ÉRDEKLŐDNI: +36/30/9344-994 


