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A testületi ülésről
jelentjük

MEGHÍVÓ
Fogathajtó és díjugrató versenyre

Ez év május 25-én rendezzük Lovason a hagyomá-
nyos pünkösdi amatőr fogathajtó és díjugrató verse-
nyünket, amelyre ezúton szeretnénk meghívni.
A verseny rendezője: Lovas Egyesület Lovas.
A verseny helyszíne: Lovas község, lovas pálya
Versenyszámok:
9.30 órakor: akadályhajtás, majd vadászhajtás. Kettes 
és egyes fogatok jelentkezését is várjuk.
13.30 órakor: póni díjugratás: 7 db, 50 cm-nél nem 
nagyobb, meredek akadály, egyszeri összevetéssel, 
időméréssel.  
14.00 órakor: díjugratás kezdő: 7 db 80cm-nél nem 
nagyobb, és nem szélesebb akadály, egy kettes ug-
rással, egyszeri összevetéssel, és időméréssel. Díj-
ugratás haladó: 9 db 100 cm-nél nem magasabb, és 
nem szélesebb akadály, egy kettes ugrással, egyszeri 
összevetéssel, és időméréssel.
Nevezés a helyszínen, a versenyszám előtt legalább 
fél órával. Nevezési feltételek: díjugratásban: kobak, 
és versenynek megfelelő öltözet, a ló 4 évesnél idő-
sebb legyen, fogathajtásban: versenynek megfelelő 
öltözet, a ló 3 évesnél idősebb legyen.
Nevezési díj: minden versenyszámban 2000 Ft. A 
rendezvényen résztvevők saját felelősségükre indul-
nak! További információk: Kis Áron 06-20/777-4121
Sikeres részvételt kívánva, örömmel várunk rendez-
vényünkre!

Kis Áron elnök
Lovas Egyesület Lovas

A képviselő-testület legelő-
ször az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló ren-
delet módosítását hagyta jóvá, 
mely a végső előirányzat-
módosítsokat tartalmazta. 
Ezután elfogadták a tavalyi 
év zárszámadási rendeletét. 
A kiadási oldalon 86 millió 
990 ezer forint szerepel, míg 
a bevételi oldalon 95 millió 
465 ezer forint. A helyi adó-
bevételek közül a legnagyobb 
arányt az építményadó teszi 
ki 16 millió 328 ezer forinttal, 
valamint az iparűzési adó 4 
millió 480 ezer forinttal. A fa-
luház felújításra közel 5 mil-
lió forint, a falugondnoki busz 
beszerzésre 10 millió forint 
pályázati támogatást kapott 
az önkormányzat a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivataltól. Kiemelt figyelmet 
fordít az önkormányzat a 
közfoglalkoztatásra, a 2014. 
évben, összesen 4 millió 172 
ezer forintból bonyolított 
ilyen bértámogatási progra-
mokat. Mivel 2012. évben 
Lovas község nem részesült 
adósság konszolidációban, 
így egyszeri, 6,5 millió forint 
pályázati támogatást kapott a 
központi költségvetésből me-
lyet a faluház-tető rendbetéte-

lére használt fel. A beruházási 
és felújítási kiadások összege 
összesen 37,3 millió forintot 
tett ki, mely a költségveté-
si főösszeg 39%-át jelenti. 
Ezekből az alábbiak valósul-
tak meg:

– Településrendezési terv 
egyszerűsített eljárás III. 
üteme, teljes eljárásának 
I-II-III. üteme így a ren-
dezési terv lezárulása,

– Fő utca csapadék vízel-
vezető hálózat és járda 
építés végszámlájának ki-
egyenlítése,

– Vízház mögötti terület 
ivóvízellátás és szenny-
vízcsatorna beruházási 
kiadásai,

– Falugondnoki gépjármű 
beszerzés,

– Koncessziós eszközhasz-
nálati díj terhére aknaépí-
tés.

A felújítási kiadások kere-
tén belül folytatódott a falu-
ház épületének felújítása, a 
héjazatcsere, valamint a te-
rasz rendbetétele. 

Lovas község 2014. év vé-
gén nem rendelkezik adósság-
állománnyal, közel 14 millió 
forint megtakarítással zárta 
az évet.

Szendi Péter

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
május 4-én ismét virágba borult Lovas

A falu különböző pontjain található virágágyások, a buszmegállók 
és a faluház virágosládái idén is megteltek színes virágokkal. Szemet 
gyönyörködtető és szívet melengető látni, mennyi élettel, vidámsággal 
töltötték meg a szorgos kezek ezeket a pár hete még kopár helyszíneket.
Az önkormányzat nevében köszönetemet fejezem ki a nyugdíjas klub 
elnökének (Dienes Károly), a klub több hölgytagjának (Kránitz Istvánné, 
Pap Lászlóné, Pálfi Ilona, Péjó Jánosné, Sárdi Benőné, Tóth Kálmánné), a 
számos önkéntesnek (Bereczki Lászlóné, Hudanik Istvánné, Hudanik Kitti, 
Hudanik Linda,   Spirk Lászlóné, Tőzsér Ferencné), falugondnokunknak 
Sárdi Máténak, valamint Koteszky Krisztiánnak és Nagy Péternek a 
gyönyörű munkájukért. Köszönettel tartozom továbbá Giez Csabának 
felajánlásáért, a kiváló minőségű feketeföldért és Hull Zitának, aki évek óta 
megrendeli a virágokat, megszervezi a virágosítás időpontját és tevékenyen 
részt  vesz az ültetésben. Ferenczy Gáborné  
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Ismételjünk! A kerékpáros közlekedésről...
Tudta, hogy járdán csak 

akkor biciklizhet, ha az út-
test alkalmatlan a kerékpáros 
közlekedésre? És azt, hogy 
lakott területen kívül kötele-
ző láthatósági mellényt visel-
ni rossz látási körülmények 
között a gyalogosoknak is? 
Ha biciklire ül, ugyanúgy 
szigorú szabályokat kell be-
tartania, mint az autósoknak?

A kerékpár a KRESZ értel-
mében jármű, tehát a vezeté-
séhez ugyanazok a feltételek 
szükségesek, mint más jármű 
esetében:

• Járművezetésre alkalmas 
állapotban kell lenni (te-
hát „ittasan” kerékpároz-
ni sem szabad)

• Ismerni kell a KRESZ 
szabályokat

A közúti közlekedésben 
részt vevő kerékpár kötelező 
tartozékai:

• fehér színű első lámpa és 
fényvisszaverő 

• vörös színű hátsó lámpa 
és fényvisszaverő

• borostyánsárga színű 
küllőprizma legalább az 
első keréken

• csengő hangú hangjelző 
• két, egymástól független 

fék

Ajánlott tartozékok
• kerékpáros bukósisak
• borostyán színű fény-

visszaverő a pedálokon
• a láthatósági mellény, hi-

szen viselése kötelező la-
kott területen kívül rossz 
látási viszonyok között

Tudta, hogy tilos kerékpá-
rozni:

• lakott területen belül a jár-
dán, ha az úttest alkalmas 
kerékpározásra, minden 
12 éven felüli személynek,

• áthajtani kijelölt gyalog-
átkelőhelyen,

• balra kanyarodni és hajt-
va megfordulni lakott te-
rületen kívül,

• egyirányú utcában a for-
galommal szemben, ki-
véve külön jelzés esetén,

• behajtani tilos tábla ha-
tálya alatt, kivéve külön 
jelzés esetén,

• autópályán, autóúton, 
gyalogúton, gyalogos zó-
nában, buszsávban,

• lakott területen kívül 12 
éven aluli gyermeknek 
kísérő nélkül,

• járdán 10, gyalog és ke-
rékpárúton 20, kerékpár-
úton 30, lakott területen 
belül 40, kívül 40-50 
km/ óránál nagyobb se-
bességgel?

A kerékpárt toló személy 
gyalogosnak minősül, rá a 
gyalogos közlekedési szabá-
lyok vonatkoznak!

Az iskolába járó gyerme-
kek örömére lassan vége a 
tanévnek, megkezdődik a 
nyári szünet. Az iskolai fe-
gyelem alól felszabadult 
gyerekek figyelmetlenebbek, 
óvatlanabbak, ezért minden 
felnőttet terhel a felelősség, 
hogy vigyázzon rájuk! Kü-
lönösen fontos ez az utcán, 
utakon közlekedjenek akár 
gyalog vagy kerékpárral, 
egyedül vagy csapatosan 
egymásra figyelve, kevésbé 
érezve a veszélyhelyzetet. 

A nyári idegenforgalmi 
szezonban nem csak a szün-
időt töltő gyerekekkel lesz 
nagyobb a forgalom, hanem 
a területünkre érkező vendé-
gekkel is. Igaz, ez a közvet-
len Balaton-parti települése-
ket érinti jobban, de a háttér 
településeken is megnő az 
átmenő forgalom. Többen 

kelnek útra! A gépjárművek 
közúti közlekedésre alkalmas 
állapota mellett a forgalmi 
engedély érvényességét is 
érdemes ellenőrizni indulás 
előtt. Ismételten felhívom a 
figyelmet arra, hogy a veze-
tői engedélyek érvényességi 
ideje a „jogsi kártya” hátol-
dalán található, a kategória 
sorába bejegyezve. A fényké-
pes oldalon olvasható érvé-
nyesség a vezetői engedély, 
mint fényképes igazolvány 
személyazonosság igazolá-
sára szolgáló lejárati időt je-
lenti.

A közlekedés veszélyes 
üzem! Minden résztvevő 
egyenrangú! KRESZ szabá-
lyok betartása a saját és má-
sok testi épségét, élete védel-
mét szolgálja! 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi

Rendőrkapitányság
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Május 1-jei zsongás

Az idősebb korosztályban még 
erős a nosztalgia a régi május 1-i 
majálisok iránt, ezért próbálunk a 
Lovas Jövőjéért Egyesület tagjai-
val karöltve, valamit visszavará-
zsolni ezekből a hangulatokból, 
hogy az utódainknak is jusson 
azokból „a régi jó dolgokból”, 
mert ami jó volt arra szívesen 
emlékezünk.
Május 1-jén a faluház udvarán a 
kemence körül tartottuk meg kis 
csapatunk közreműködésével a 
már szokásos rendezvényünket. 
Volt friss sajtos pogácsa, arcfestés, 
játszóház és virsli a gyerekeknek, 
sütés a kemencében, büfé és retro 
disco a felnőtteknek.
A művészetekre vágyóknak is 
jutott program, mert a szom-
széd  Nagy Gyula Galériában te-

kinthettek meg egy kiállítást. Az 
eső csak ijesztgetett minket, de 
nem véletlenül állítattuk a sátrat 
Sárdi Máté csapatával. Remél-
tük, hogy így elijesszük az esőt 
és bejött.
Dienes Andinak még enni sem 
volt ideje, annyi gyerek várako-
zott egy-egy különleges „ábrázat-
ra”. Ízlett mindenkinek Gerbelné 
Magdi néni pogácsája és Zizi 
mindenféle csokija és édessége. 
A finom hideg söröket és fröccsö-
ket a Tóth pince biztosította.
Köszönet az Önkormányzatnak a 
támogatásért és az egyesületünk 
vezetőségének önzetlen munká-
jáért.

  Horváth Ferenc
 Lovas Jövőjéért Egyesület

A Balaton-parti
családi fészek

A falu, ami egy kis ékszerdoboz a városból elvá-
gyódók számára, és ahol nem a kocsma a közös-
ségi tér, az ugyanis nincs. Lovason jártam. 

Nemcsak most, hanem télen többször látogattam el a település-
re, az alig több mint 460 lelkes falu rendezvényeire. A Lovasi 
Esték neves előadói minden héten becsalogatták a helyieket, 
sőt a környékbelieket is a faluházba. Neves előadók meséltek 
az összegyűlteknek. A sort a tragikusan elhunyt Erőss Zsolt 
hegymászó felesége kezdte, aki közös Makalu mászásuk tör-
ténetét meséli el. És beszélt a magashegyi expedíciózás sajá-
tosságairól is. Vekerdy Tamás pszichológus a gyerekkort vette 
górcső alá, azt taglalta, hogyan neveljük jól a gyerekeinket és 
hogyan teremtsünk biztos érzelmi hátteret. Zacher Gábortól 
pedig megtudhattuk, hogy mindannyian függők vagyunk, csak 
valaki a csokoládé más a drogok rabja. Azt is elmondta: hogyan 
tudjuk kezelni ezeket a függőségeket. A Lovasi Estéken hall-
hattunk még csillagászatról, barlangászatról és egy Kiliman-
dzsárót megjárt veszprémi fiatalember is elmesélte élményeit. 
A település már a tavaszra készül és a nyári programokat is 
tervezi. Pünkösdkor tartják a hagyományos fogathajtó ver-
senyt, emellett, ahogy az lenni szokott, a nyári Lovasi Na-
pokon is főszereplők lesznek majd a lovasok. A környékbeli 
polgármesterek vágtáznak majd, de lesz könnyűzenei kon-
cert, gyerekprogram is kézműves foglalkozás is- mondta 
Szendi Péter programszervező. 
Lovason az élet nem a kocsmában zajlik, az ugyanis nincs. 
Sőt élelmiszerbolt is csak egy van.  Lovasra egyre több fiatal 
költözik, de még mindig sok a tősgyökeres család is. Sümegi 
József itt született, soha nem is hagyta el hosszú időre a szü-
lőfaluját. Családja nagy része is itt telepedett le. Azt mondta: 
szeret itt élni és soha nem érezte túl kicsinek a falut. 
Az óvoda Alsóörssel közös fenntartású, őket és a kisiskoláso-
kat minden reggel szervezetten szállítják Alsóörsre. Az önkor-
mányzat kevés pénzből gazdálkodik, ezért nagyon fontosak a 
pályázati lehetőségek- mondta Ferenczy Gáborné polgármes-
ter. A hivatal tervei között szerepel a főút aszfaltszőnyegének 
felújítása, és a forgalmas szakaszok mentén járda és kerékpárút 
kialakítása is. Céljaik között szerepel még az Európai szinten is 
egyedülálló festékbánya felújítása is, illetve az, hogy gazdára 
leljen a turisták által kedvelt nevezetesség. 
Európa legrégebbi több mint 45 ezer éves ismert bányáját 
1954-ben tárták fel. A régészeti különlegesség közelében ma 
is működő kőbánya a terület különleges geológiai adottságait, 
a vörös és fehér kőzetek találkozásást tárja a látogató elé. A 
ma is folyó kőbányászat egyelőre nem tett kárt a bányában, 
de az környezeti károsító hatások, és az időjárás előbb-utóbb 
eltünteti majd ezt a páratlan ritkaságot. Egyelőre azonban egy 
helyi asszonynak-Kovácsné Kasza Katalinnak- köszönhetően 
a faluházban egy bemutatóteremben tekinthetők meg a bánya 
értékei.

Prevics Éva, Napló

Bíznak a pályázatokban
Az elmúlt évben mondhatni erőn felül teljesítet Lovas, hiszen 
a takarékos, racionális gazdálkodásnak köszönhetően közel 
95 és fél millió forint szerepelt a bevételi oldalon. Mindez 
nagyban köszönhető az eredményes pályázatoknak, a sikeres 
beruházásoknak. Ferenczy Gáborné polgármester asszony 
reméli, hogy idén is sok sikeres pályázata lesz a községnek, 
melyeket árgus szemekkel figyelnek. A falu első embere bízik 
abban, hogy hamarosan lesznek olyan támogatások, melyek a 
belterületi utak felújítására szolgálnak. –A Fő utca mindenképpen 
elsőbbséget élvez, de nem szeretnénk elhanyagolni a hegyi utakat 
sem. A testület tervei között szerepel a Fő utca-Balatoni utcák 
mentén járda építése, mely a település komfortérzetét javítaná – 
mondta a polgármester asszony. 
A közvilágítás korszerűsítése szintén szerepel az önkormányzat 
tervei között, az Öreghegyen például kettő új napelemes 
közvilágítást szeretnének megvalósítani, melynek kivitelezési 
költsége idővel megtérülne. Sajnos kevés a közmunkás a faluban, 
ők is erőn felül teljesítenek, a lehetőségekhez mérten igyekeznek 
a falut rendben tartani. Ezért is jó hír, hogy nemrégiben az 
önkormányzat vásárolt egy utánfutót, mellyel megkönnyítik 
a dolgozók munkáját. A hivatal külön figyelmet szentel az 
elhanyagolt telkekre, a tulajdonosokat felszólítják, hogy tegyék 
rendbe azokat. 
 Szendi Péter
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Július 3. (péntek)

17.00 órakor: Veszely Jelena szobrászűvész ki-
állítása a Nagy Gyula Galériában

18.00 órakor: Csopak Táncegyüttes fellépése a 
Millenniumi Park nagyszínpadán 

19.00 órakor: Ünnepélyes megnyitó

19.15 órakor: Acro Dance fellépése a Millenni-
umi Park nagyszínpadán 

20.00 órakor: Csepregi Éva fellépése a Millen-
niumi Park nagyszínpadán 

21.00 órakor: Utcabál a Búgócsiga együttessel 

Július 4. (szombat)

9.00 órától Pörkölt főzőverseny a Millenniumi 
Parkban A versenybe három kategóriában lehet 
benevezni: sertés-, marha- és vegyespörkölt. 
Nevezés a helyszínen vagy a www.lovasinapok.
hu weboldalon a „Versenyek” menüpont alatt.
10.00-15.00 óráig Gyermekprogramok, népi 
játékok a „Gyermekparadicsomban” 

13.00 órakor: Lószépségverseny a Lovas Egye-
sület szervezésében a lovas akadálypályán 
13.45 órakor: Főzőverseny eredményhirdetése 
a Millenniumi Park nagyszínpadán

14.30 órakor: Polgármesterek fogathajtó ver-
senye a lovas akadálypályán

15.00-17.00 óráig: Pónilovaglás a Millenniumi 
Parkban. Jelentkezés: Nagy Zsanettnél 

15.00-19.00 óráig: „Vigyázz rám!” nagymére-
tű környezetvédelmi társasjáték a Balatonról a 
Nők a Balatonért Egyesület részvételével a Mil-
lenniumi Parkban, közben környezeti tanács-
adás, Balaton játszóház

16.00 órakor: Törökkori lovagitorna a Salföldi 
Kopjások közreműködésével a lovas akadálypá-
lyán

17.00 órakor: Sirály Népdalkör fellépése a Mil-
lenniumi Park nagyszínpadán

17.30 órakor: Balaton-felvidéki Borvirág Kama-
ra táncegyüttes fellépése a Millenniumi Park 
nagyszínpadán

18.00 órakor: A legnagyobb Máté Péter sláge-
rek Tóth István és Vingli György előadásában a 
Millenniumi Park nagyszínpadán

18.45 órakor: Dávid Roland musicalest a Mil-
lenniumi Park nagyszínpadán 

19.45 órakor: Csopak Demizson All Star 
Orchestra fellépése a Millenniumi Park Nagy-
színpadán

21.00 órakor: Wolf Kati fellépése a Millenniumi 
Park nagyszínpadán 

21.45 órakor: Utcabál a Jolly Joker zenekarral a 
Millenniumi Park nagyszínpadán

Lovasi Napok 2015

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Szervező: Lovas Község Önkormányzata

Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466 és 87-575-083. E-mail: konyvtar@lovas.hu
www.lovasinapok.hu és www.lovas.hu

A két nap során árusok, boros gazdák és vendéglátósok várják szeretettel az érdeklődőket, 
ráadásul ökopiacot is tartunk a Millenniumi Parkban.

Ezúton is köszönjük az összes támogatónknak, segítőinknek, 
hogy hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez, őket a honlapunkon tekinthetik meg.
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A Balatonfüredi Járási Hivatal a ter-
mőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvényben (továbbiakban: 
Tfvt.), meghatározott ellenőrzési 
kötelezettsége keretében a település 
külterületén határszemlét tart 2015. 
május 1. – 2015. október 31. napjáig 
terjedő időszakban.

Ezen feladattal kapcsolatban a 
legszükségesebb ismeretek az 
alábbiak:
a földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, 
választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának 
megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés foly-
tatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a 
gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadá-
lyozni (hasznosítási kötelezettség) (Tfvt. 5.§ (1))
szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terme-
léssel kell hasznosítani (Tfvt. 5.§ (2))
ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a 
földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú fel-
használásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni. (ide-
iglenes hasznosítás) (Tfvt. 5.§ (3))
a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő in-
gatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, 
ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terü-
let-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátoz-
za (mellékhasznosítás) (Tfvt. 5.§ (4))
A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen el-
lenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvé-
delmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati 
nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvé-
delmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az 
érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint 
több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet kö-
zös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, 
illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.

Zártkerti ingatlanokra vonatkozó külön szabályok
Ha az ingatlanügyi hatóság zártkerti ingatlant érintően 
földvédelmi bírság megfizetésére kötelező határozatot hoz, 
a határozat jogerőre emelkedését követően a határozat egy 
példányát közli a zártkerti ingatlan fekvése szerint illeté-
kes települési önkormányzattal. (Tfvt. 5/A. § (1))

A településen szociális földprogramot, illetve mezőgaz-
dasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási 
programot (a továbbiakban együtt: földprogram) működ-
tető önkormányzatnak a földvédelmi bírság megfizetésére 
kötelezett személyt, valamint – ha az nem azonos a tulaj-

donossal – a tulajdonost (a továb-
biakban együtt: kötelezett) értesíte-
nie kell arról, hogy amennyiben az 
értesítés kézhezvételétől számított 
30 napon belül nem igazolja, hogy 
a meghatározott kötelezettségének 
(hasznosítási-, mellékhasznosítási-, 
ideiglenes hasznosítási kötelezett-
ség) eleget tett, az önkormányzat a 
határidő lejártát követően a zártkerti 
ingatlant 1 évre a földprogram mű-

ködtetése céljából kijelölheti. (Tfvt. 5/A. § (2))

A kötelezett a kötelezettségének teljesítését az ingatlan-
ügyi hatóság által – a kötelezett kérelmére – kiállított ható-
sági bizonyítvánnyal igazolja.

Ha az önkormányzat a zártkerti ingatlannak a földprogram 
működtetése céljából való kijelöléséről dönt, a zártkerti 
ingatlanon a földprogram céljából történő használat, hasz-
nosítás megkezdésének napján a fennálló földhasználati 
szerződés megszűnik.

Parlagfű ellenőrzésekre vonatkozó szabályok
A Balatonfüredi Járási Hivatal a parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igény-
lésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) 
Korm. rendeletben meghatározott ellenőrzési kötelezett-
sége keretében a település külterületén 2015. július 1-étől 
ellenőrzéseket tart.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdé-
sében foglaltak szerint:

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a 
parlagfű elleni védekezés kötelezettségét elmulasztja. (Tv. 
60. § (1) bekezdés c) pont)

 Balatonfüred, 2015. április 24.

Dr. Ferencz Kornél
hivatalvezető nevében és megbízásából:

Takács Attila
mb .osztályvezető

Tájékoztató

Veszprém Megyei
Kormányhivatal

Balatonfüredi Járási Hivatala
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A Nagy Gyula Művészeti Alapítvány

tisztelettel meghívja Önt, családját és ismerőseit májusi programjaira

A kiállítás május 1-től látogatható, kiállítászáró műsor május 29-én 16.00 órakor

8228 Lovas, Fő út 12.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK a balatonfüredi Művészklub tagjai
Fritz Mónika, Gombor József, Héhn Zsuzsa, Károly Éva, Jankovits Gusztáv, Simon Aliza, 

Kozma Imre, Végh Mozgai Heni, Németh Anna, Szabó Eszter, Vajda Katalin

Hanny Szabó Anikó verseit mondja
Bányai Mária karnagy citerázik

a Kék Balaton Népdalkör tagjai énekelnek
Újhegyiné Nagy Rózsa: Tündér portékák vásárával készül

A május 29-i záró program háziasszonya: HANNY SZABÓ ANIKÓ

P Ü N KÖ S D  H AVA


