
Lovasi Hírek
II. évfolyam. 9. szám A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE 2006. november

Megtartotta első nyilvános testületi ülését a lovasi önkor-
mányzat. A képviselők döntöttek a Mikulás ünnepélyről és a 
Bursa Hungarica pályázatról.

A napirendi pontok előtt Kemenes Dénes polgármester tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy a buszmegállók műszaki átadása 
megtörtént. A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és 
a körjegyzőség első háromnegyed éves beszámolóját. A bevételi 
és kiadási oldalak a terveknek megfelelően alakultak. 

A testület elbírálta a 2007.évi Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjpályázatra beérkezett beadványokat. Az önkormányzat 
mind a hat fiatalt támogatja, összesen 31.000.-Ft/hó összegben. 

A falu vezetősége hagyományosan idén is megrendezi a „szép-
korúak” karácsonyi ünnepségét. Az ünnepeltek részére vacsorá-
val egybekötött, műsoros ünnepség keretében ajándékcsomagot 
adnak át. A lovasi gyerekek részére is rendeznek Mikulás ünnep-
séget, ahol a gyerekek szintén ajándékcsomagot kapnak.

A testület pályázatot nyújt be a Balaton Fejlesztési Tanács ál-
tal kiírt pályázati felhívásra, mely Lovas településközpontjának 
rekonstrukciójára és egyedi települési arculatának, utcaképének 
megóvását célozza meg.  

Szendi Péter

Elfogadták
az első háromnegyed éves költségvetési beszámolót

Alakuló ülését tartotta ok-
tóber 13-án a falu új vezető-
sége. Az ülés során letette a 
képviselő-testület az esküt, 
valamint megválasztották az 
alpolgármestert és a bizottsá-
gokat.

A Himnusz elhangzását kö-
vetően Pap Huba korelnök 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd felkérte Bors Károlynét 
a helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a je-
lenlévők számára a választási 
eredményeket. (Önök ezt már 
olvashatták az előző számunk-
ban, így ezt most nem kívánjuk 
részletezni). Ezek után került 
sor a képviselők és a polgár-
mester úr eskütételére, majd 
Bors Károlyné átadta a megbí-
zóleveleket.

Az ünnepélyes testületi ülé-
sen Kemenes Dénes polgár-
mester ismertette az elkövetke-
zendő négy év programját:

A falu első embere legelő-
ször a hivatal munkájáról tett 
említést. Elmondása szerint 
a körjegyzőség munkájával 
elégedettek az emberek. Fő 
feladatként említette a rende-
letalkotások területét. - A meg-

lévő rendeleteinket aktualizál-
ni kell. Az elavult, idejétmúlt 
rendeletek helyett,  újakat kell 
alkotni. A meghozott rendele-
tek betartására és betartatására 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni  
a közeljövőben – hangsúlyozta 
Kemenes Dénes polgármester. 
Programja fontos alappillére-
ként említette, hogy az elmúlt 
hónapokban hatályba lépett 
a község rendezési terve. A 
polgármester úr fontosnak 

tartja, hogy a jövőben szoro-
sabb kapcsolatot ápoljanak 
azon falvakkal, amelyek a kis- 
és  mikrótérséghez tartoznak. 
Mindezzel az Uniós pályáza-
toknál  nagyobb lehetőségek-
hez juthat Lovas. - Folytatnunk 
kell a jól működő kapcsola-
tot Paloznakkal. A jelenlegi 
kapcsolatot  a körjegyzőség 
működtetésén kívül egyéb te-
rületekre is ki kell terjeszteni 
– tájékoztatta a lakosságot a 

polgármester. Véleménye sze-
rint azonban az alsóörsi önkor-
mányzattal is szorosabb kap-
csolatot kell kialakítani, hiszen 
az óvoda és iskola fenntartása, 
valamint az egészségügyi alap-
ellátás mindkét falu számára 
fontos. Kemenes Dénes a szo-
ciális ellátásokról, a civil szer-
vezetek hatékonyságáról és a 
lakosság szerepéről is említést 
tett beszéde során.

A képviselő-testület Kemenes 
Dénes polgármesternek bruttó 
165.500 Ft tiszteletdíjat és havi 
33.120 Ft költségtérítést sza-
vazott meg. Titkos szavazással 
Takács Ferencet választották a 
község alpolgármesterévé, va-
lamint megválasztották a Gaz-
dasági és Szociális Bizottság 
tagjait is. A Gazdasági Bizott-
ságot Csajka György elnökön 
kívül Papp Huba és Ferenczy 
Gáborné képviselők, valamint 
Mátyás István alkotják. A Szo-
ciális Bizottság elnöke Simon 
László lett. A bizottság többi 
tagja: Papp Huba és Ferenczy 
Gáborné képviselők, valamint 
a lakosság köréből Sárdi Benő-
né és Tóthné Farkas Mária.

Sz. P.

Megalakult az új önkormányzat

Lovas madártávlatból. Az új képviselő-testület szeretné folytatni a 
megkezdett munkát.
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Tök-jó délután
2006. október 28. szombat. Délután 14 órakor kíváncsian 

álltam a Faluház előtt. Vajon érdekli –e a gyerekeket a meghir-
detett program? Örömmel tapasztaltam, hogy néhányan már 
várakoztak a bejárat előtt. Talán a kis-és nagy tökök gazdára 
találnak. Miután mindenki kiválasztotta a neki tetszőt, meg-
kezdődött a nagy munka. Nem is volt könnyű, a könnyűnek 
tűnő feladat. Szorgalmas kis kezek belezték a tököket. Zene 
mellett, jó hangulatban telt az idő. „Tökjó” fejek formálódtak 
a tökfejekből.

A gyerekek érdeklődve nézegették egymás alkotásait. Nagy 
sikert aratott, amikor mécsesek világították meg a sötét tökfe-
jeket. Jól sikerült délután volt!

Ünnepi
megemlékezés a községben

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik-
Ők, akik örökségbe kapták-:
Ilyen nagy dolog a szabadság?...

Márai Sándor: Mennyből az angyal...
(részlet)

Emlékezve az 1956. október 23-i forradalom 50. évfordu-
lójára, sok ünneplő ember gyűlt össze a református templom 
emléktáblájánál. Az ünnep fényét a meghívott  Magyar Vidék 
Országos 56-os Szövetség tagjai emelték.

Kemenes Dénes polgármester úr köszöntője után, – a for-
radalom tiszteletére meggyújtott mécses mellett – a lovasi 
fiatalok(Csikász Mátyás, Kovács Kristóf, Kovács Krisztina, 
Makkai Levente, Nóga Patrik, Paládi Kitti, Sárdi Zsolt) emlék-
műsorát hallgathatta a közönség. Megtisztelte ünnepségünket 
dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Balatonfüred polgár-
mestere.

Vass Albert Láthatatlan lobogó című versét átéléssel szaval-
ta el Vizi Gabriella.

Ezután az ünneplők koszorúkat helyeztek el az emléktáb-
lánál.

Köszönetet mondok a megemlékezés minden résztvevőjé-
nek!

Lovasi programok decemberben
Rendezvény Helyszín Időpont Programok

Készülődés karácsonyra Faluház,
Klubterem

2006. dec. 02. (szombat)
14.00 óra hajtogatás, ajtódísz készítése

Készülődés karácsonyra Faluház,
Klubterem

2006. dec. 09. (szombat)
10.00 óra adventi koszorú készítés

Mikulás ünnepség Faluház,
Kultúrterem

2006. dec. 09. (szombat)
15.00 óra

Lovasi gyerekek Mikulás 
ünnepsége,ajándékozás

Mikulás-napi Jótékonysá-
gi bál

Faluház,
Kultúrterem

2006. dec. 09. (szombat)
20.00 óra

Gyűjtés az alsóörsi-lovasi
néptáncosok ruháira

Szépkorúak Napja,
Karácsonya

Faluház,
Kultúrterem

2006. dec. 16. (szombat)
16.00 óra

Lovas Község „szépkorú” polgárainak 
köszöntése zenés, műsoros esttel,
vacsorával, karácsonyi ajándékozás

Gondoljon egészségére!
Indul a gyógytorna szerdánként 18 órától szakképzett gyógytornásszal!

Az óradíj a jelentkezők számával arányosan csökken!
Kérem, minél többen jöjjünk össze!

További  információ a 06-70/291-0814-es telefonszámon.
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Előadás témája Helyszín Időpont Előadó
Bor és gasztronómia
(borkóstoló) Faluház, Kultúrterem 2006. december 7.

(csütörtök) 18.00 óra Punk Ferenc

Mandulás ételek, sütemények
(kóstoló) Faluház, Kultúrterem 2007. január 11.

(csütörtök) 18.00 óra Lang László

Mandulatermesztés Faluház, Kultúrterem 2007. február 8.
(csütörtök) 18.00 óra Varga Vilmos

Biomandula felhasználás, 
értékesítés Faluház,Kultúrterem 2007. március 8.

(csütörtök) 18.00 óra Birkás Balázs

Betlehemes játék Templom tér 2006. december 23. 17.00 óra
Kiállítás megnyitó Nagy Gyula Galéria 2006. december 23.
Borospincék látogatása borospincék 2006. december 27-31. 15.00 óra  
Szilveszteri bál Faluház 2006. december 31. 20.00 óra          
Forraltbor főző verseny Templom tér 2007. január 1. 14.00 óra

Lovasi óév búcsúztató hét

A kezdési időpontok még módosulhatnak!!

Lovasi Esték

Ezek az előadások Önökért, Önöknek vannak! Jöjjenek el! Az előadásokra a belépés díjtalan!

Hahota
Magyarországi székhelyű, nagy múltra visszatekintő, a ma-

gyar piacon monopolhelyzetű vállalat keresi idényjellegű fe-
hérmunkára SENIOR WINTER LOGISTICS MANAGER 
(HÓMUNKÁS) kollégáit.

Elvárások:
– négy általánosnál semmivel sem több
– a hó minden körülmények közötti felismerése
– logisztikai és/vagy raktározási területen szerzett munkata-

pasztalat
– legalább 40/80-as vérnyomás
– hajlandóság a több műszakban való munkavégzésre
– csökkent beszédkészség előny
– végtagok meglétének hiánya kizáró ok

Amit nyújtunk:
– segítség a nehéz pillanatokban
– jó levegő
– céglapát(akár privát használatra is 3 köbméterig)
– tea korlátlan mennyiségben
– 20 ºC alatt a 85 éven felülieknek kesztyű és szerdánként 

sapka
– versenyképes fizetés (nagy a verseny, hogy ki kap)
– gyors előlépési lehetőség
– 1 éven belül akár HÁZTÖMB SUPERVISOR
– 2-3 éven belül STREET MANAGER

Az ideális jelölt 70 és 90 év közötti magabiztos, (lépcsőre) jó 
fellépésű úriember, aki nem riad vissza az igen kevéssé megfi-
zetett durva fizikai munkától és fel tud nőni az ország gazda-
sága téli működőképességének biztosításához elengedhetetlen 
munkához, ennek felelősségéhez.

Ha Ön a saját lábán el tud jönni hozzánk az első hó leesését 
követő 9 órán belül, akkor Ön az, akire fiatal, dinamikus csapa-
tunknak szüksége van!

PÁ LYÁ Z ATO K
Betlehem-készítő pályázat

Közeledik a karácsony és a hideg téli esték. Szokás, hogy ilyen-
kor a családok kis házi betlehemet készítenek. Ezért pályázatot 
hirdetünk ebben a témában.

Bárki, aki kedvet érez hozzá, egyénileg vagy csoportban külön-
böző technikával (pl. hajtogatás, gyurma, csuhé, termények stb.) 
készíthet betlehemet.

Az elkészült alkotásokat az önkormányzatnál (Faluház, eme-
let), illetve a számítógép-szobában (Faluház, földszint) lehet le-
adni.

Beadási határidő: 2006. december 20.
A várhatóan szebbnél szebb műveket a Nagy Gyula Galériában 

állítjuk ki december 23-ától. Az első három helyezettet jutalom-
ban részesítjük.

Eredményhirdetés december 23-án
a lovasi betlehemezés után.

* * *
Rajzpályázat
Kedves gyerekek!

Pályázatot hirdetünk nektek „Nagyszüleim” címmel.
Várjuk a különböző technikával készülő rajzokat.

Az alkotásokat
2006. december 10-ig adhatjátok le

a számítógép-szobában (Faluház, földszint) illetve az ön-
kormányzatnál (Faluház, emelet). Az első három helyezettet 

jutalomban részesítjük.
Eredményhirdetés a Szépkorúak Napján december 16-án.

A 2-3. oldalt összeállította: Nagy Tünde, teleházvezető
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Amikor tavaly beszélgettem Rajnai 
Árpáddal a Megyei Horgász Szövetség 
ügyvezető elnökével, akkor meglehető-
sen borús képet festett a jövőt illetően. 
Az elmúlt egy év történéseiről otthoná-
ban kérdeztem az elnök urat.

– Az elmúlt egy évben tudatosan készül-
tünk arra, hogy a horgásztársadalom érde-
kei minden szinten képviseletet kapjanak. 
Célunk volt, hogy a horgászokat irritáló 
témakörök bizonyos területeken felszínre 
kerüljenek. A közgyűléseinken megtár-
gyalt problémákat továbbítottuk az illeté-
kesek felé. Mindent egybevetve a 2006-os 
év a legtöbb munkát adó időszaka volt a 
szervezet életében. 

– A sok munkának meg lett a gyümölcse 
is?

– Egyelőre ezeket az eredményeket még 
nem lehet lemérni, de úgy érzem a társa-
dalom továbbra is támogat bennünket. 
Nemrégiben egy konferenciát szervez-
tünk Balatonalmádiban, melynek az volt a 
címe, hogy „Mit akar a balatoni horgász?”. 
Az emberek többségében még mindig az 
a kép jelenik meg, hogy a horgász abban 
különbözik a halásztól, hogy ő horoggal 
fogja a halat és nem hálóval. A horgászat 
elsősorban sport- és rekreációs tevékeny-
ség és csak másodsorban jellemző rá a 
halfogás. A horgásztársadalom gazdasági 
jelentősége sem elhanyagolható, amellyel a 
társadalom jelentős rétegét eltartja.

– Melyek ezek a rétegek?
– Egyrészt a haltermelő gazdaság, bele 

értve a Balatoni Halászati Zrt-t., amely je-
lentős összegeket szed be a horgászoktól. 

Ugyanakkor vannak horgászcikkeket és 
kiegészítő felszereléseket gyártó vállalko-
zások, kereskedők, akiket szintén eltart a 
horgász. 

– Mintegy két évvel ezelőtt jelentősen 
emelkedtek a horgászjegyek árai. A Bala-
toni Halászati Zrt. ezen tevékenységét, - ha 
finoman akarok fogalmazni - nem igazán 
nézték jó szemmel. A halászokkal való vi-
szonyuk javult az elmúlt hónapok során?

– Azokon a vizeken, ahol nagyobb esél-
lyel fognak halat a horgászok, ugyanezen 
árakat szabták meg, mint a Balatonnál. A 
problémát elsősorban nem itt kell keresni! 
A fő gond az, hogy kora tavasszal a part 
mentén még akad néhány hal a horogra, 
de ahogy melegszik a víz, a halak szin-
te eltűnnek. A Balatonból nagyon sokan 
szeretnének halakat fogni a horgászokon 
kívül is. Itt vannak ugyebár a halászok és 
a rabsicok. Utóbbiak nyilvánvalóan nem 
keszegre „utaznak”, hanem a nemes halak-
ra. A horgászok álláspontja az, hogy több 
halat kellene a Balatonba vissza pótolni 
és nagyobb tekintéllyel kellene fellépni az 
orvhalászok ellen. 

– Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor első-
sorban a problémát nem a magas jegyárak, 
hanem a kevés hal jelenti…

– Ez így igaz! Örömmel konstatáltuk, 
hogy tavasszal a horgászok elégedettek 
voltak, hiszen a vízszint emelkedésének 
köszönhetően régi, majdhogynem elfele-
dett horgászhelyeken ismét lehetett pecáz-
ni.. Június végéig több hal került a horog-
ra, de amikor beköszöntött a nagy meleg, 
elsősorban a pontyfogás drasztikusan 
csökkent. Ráadásul az őszi hónapokra sem 

volt jellemző a nemes halak rendszeres ki-
fogása a Balatonból. De visszatérve a hor-
gászjegyek jelentős áremelkedésére, - ami 
a legelszomorítóbb - hogy a gyermekbér-
leteket emelték meg drasztikusan, holott 
így is kevés a fiatalkorú horgász. Néhány 
évvel ezelőtt a gyermekek létszáma a 40 
%-ot tette ki, ez most nyolc százalékra 
csökkent, amin változtatni kell, hiszen így 
nincs utánpótlás. 

– Mi lenne a feladata a halászoknak?
– A Balatonnál semmi nem indokolja, 

hogy termelő halászat folyjon, egyetértve 
azzal, hogy a szelektáló halászatra min-
denképpen szükség van. A halászok el-
sődleges feladata az lenne, hogy azokat a 
halakat, amelyek nem a Balatonba valók, 
szelektálják. Ezen kívül fokozni kellene 
a horgászok által fogható nemes halak 
mennyiségét a telepítések során. Gondo-
lok itt elsősorban a pontyra és a süllőre 
és az egyéb ragadozó halakra. A Balatoni 
Halászati Zrt.-nek tudatosabban kellene 
együttműködnie a horgászokkal a halak 
telepítése során. 

– Idegenforgalmi szakemberek és önkor-
mányzatok már évek óta hangoztatják, 
hogy a minőségi és mennyiségi turizmus 
egyik lépcsőfoka az úgynevezett horgásztu-
rizmus. Többek véleménye szerint azonban 
ez a Balatonnál nem is létezik. Ön is egyet-
ért ezen véleményekkel?

– Mintegy húsz évvel ezelőtt nagyon 
ígéretesen alakult a horgászturizmus. 
Most azonban ez a fejlődés leállt, jóindu-
lattal mondhatjuk, hogy stagnál a ven-
déghorgászok aktivitása a Balatonon. A 
horgászegyesületek csónakkikötővel való 
ellátottsága annyira szűkös, hogy a vendég 
horgászok számára lehetetlenség fenn-
tartani további csónakhelyeket. A hor-
gászturizmust elsősorban nem a horgász-
egyesületekre kell építeni, hanem azokra 
a kempingekre és hotelekre, amelyek az 
elő- és utószezonban kihasználatlanok. A 
nyolcvanas évek közepétől csökken a hor-
gászturizmus a Balatonnál, mindez a sokat 
emlegetett angolna pusztulásnak is betud-
ható. A Balaton helyét ebben a tekintetben 
átvette a Tisza – és Velencei-tó, illetve azok 
a magánkézben lévő horgásztavak, ahol 
rendszeresen lehet horgászélményhez jut-
ni. A Halászati Zrt. egy-két helyen szeretett 
volna horgásztanyákat és kikötőket létesí-
teni, de a saját területén nem kapta meg a 
lehetőséget a hatóságoktól. Amíg ilyen 
példák előfordulnak, addig ne is nagyon 
reménykedjünk horgászturizmusban.

Szendi Péter

Horgászturizmusról
továbbra sem lehet beszélni



�Lovasi Hírek

Többek véleménye szerint 
az idei nyáron a szállodák 
„arattak”, hiszen nemegyszer 
telt házzal üzemeltek. Erről 
és még sok minden másról 
beszélgettem Nagy Jenő ide-
genforgalmi szakemberrel.

– A mérsékelten optimista 
várakozásaink végre beigazo-
lódtak. Örvendetes, hogy a bel-
földi vendégforgalom minden 
várakozást felülmúlóan meg-

indult. Mindez sok minden-
nek betudható! Egyrészt a jó 
időnek, másrészt az emberek 
rájöttek arra, hogy Horvátor-
szágban többe kerül a nyaralás, 
mint a Balatonon. A magyar 
turisták szerencsére újból fel-
fedezték a magyar tengert.

– A szállodatulajdonosok és 
a strandok vezetői pozitívan 
értékelik az idei nyarat, de több 
szobakiadó és kempingvezető 
panaszkodott arra, hogy náluk 
még nem jött el az a bizonyos 
Kánaán...

– Természetesen az idei vi-
szonylagosan jó idegenforgal-
mi helyzetkép nem egységes, 
de ugyanakkor azokkal sem 
értek egyet, akik eleve leírják 
a szobakiadást. Tudomásul 
kell venni, hogy megváltozott 
a vendégkör, megváltoztak az 
igények. Nemrég beszélgettem 
egy szobakiadóval, aki a déli 
parton minden egyes házát ki 
tudta adni, de az északi parton 
csak az ingatlanjainak a har-
minc százalékát. Úgy érzem ez 
mindenképpen elgondolkodta-
tó... A kempingek esetében ott 

lehet jelentős visszaesés, ahol 
abban a hitben éltek, hogy ki-
nyitják a kapukat és megindul 
a turistaáradat. Törekedni kell 
arra, hogy színvonalas szolgál-
tatásokat biztosítunk a vendé-
gek számára. Manapság már 
nem lehet csak a német turis-
tákra számítani, hiszen az ot-
tani gazdasági válság rányomja 
bélyegét az idegenforgalmunk-
ra.  Tovább kell tekintenünk, 
régi-új országokkal kell baráti 
kapcsolatokat kialakítanunk 
és ápolnunk. A lengyel, cseh, 
szlovák, ukrán, orosz vendég-
kört hazánkba kell csábítani. 
Harcolni kell a vendégért, a 
hagyományos és az új piaco-
kon egyaránt! 

– Több fiatal véleménye sze-
rint Balatonfüred és környékén 
nincs akkora élet, mint mond-
juk a déli parton. Ön hogyan 
látja mindezt?

– A térség legyen egy nyu-
godt, pihenésre alkalmas üdü-
lőhely. Véleményem szerint a 
hangos, ricsajos szórakozást 
engedjük át a déli partnak. De 
ugyanakkor azt is tudomásul 

kell vennünk, hogy a régióba 
nagyon sok fiatal jár nyaralni, 
ezért az ő igényeiket is ki kell 
elégíteni. 

– Többek véleménye szerint 
a kormány annak idején kiváló 
döntést hozott azzal, hogy az 
üdülési csekkeket egy bizonyos 
összeghatárig adómentessé tet-
te. Lehet azt már tudni, hogy a 
jövőt illetően milyen elképzelé-
sek várhatóak?

– Kétségtelen tény, hogy a 
belföldi turizmus növekedé-
sében az üdülési csekk nagy-
ban hozzájárult. Legelőször 
egymilliárd forint bevétellel 
számolhattunk, tavaly ez már 
hatmilliárdra nőtt, idén pedig 
ez az összeg megduplázódott. 
Abban biztos vagyok, hogy a 
kormány ezt a fajta belföldi 
turizmus erősítését szolgáló tá-
mogatást fenntartja a jövőben 
is. Arra azonban mindenkép-
pen oda kell figyelnünk, hogy 
a kiskapukat lehetőség szerint 
bezárjuk, azaz ne üzérkedjen 
senki az üdülési csekkekkel. 

Szendi Péter

Harcolni kell a vendégért

Nagy Jenő
országgyűlési képviselő,
idegenforgalmi szakember

F E L H í v á s

Felhívásunk célja, hogy tagjaink sorába hívjuk és várjuk
Alsóörs, Csopak, Felsőörs,

Lovas, Paloznak településeken
lévő, az idegenforgalomban érdekelt szálláshelyek,

vendéglők, éttermek, csárdák, egyéb szolgáltatást nyújtó 
vállalkozások jelentkezését együttműködés céljából.

Biztos vagyok abban, hogy „közös összefogással” jobb 
eredményeket sikerül elérni.

Személyes bemutatkozás során, bővebb tájékoztatás céljá-
ból szeretettel várom Önöket egy az alábbi elérhetőségeken: 

Balaton Riviera Turisztikai Egyesület
8228 Lovas, Fő u. 8.

Tel: 70/371-8501
Keresztes Éva

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és családját,
jótékonysági Mikulás bálunkra,

melynek
bevételét iskoláskorú néptánccsoportunkra

fordítjuk!

Helyszín: Lovas, Faluház
Időpont: 2006. december 9.

(szombat) 20 óra
Belépő: 800Ft

A jó hangulatról Boros Péter és társa
gondoskodik!
Asztalfoglalás:

Sárdi Zsolt 06-20/979-4697

Tombolával, büfével várjuk Önöket!
Tombolatárgyak felajánlását szívesen fogadjuk!

(Tombolatárgyak leadhatók
a polgármesteri hivatalban.)



� Lovasi Hírek

Könyvek, folyóiratok, újságok, szórólapok, irodai nyomtatványok, 
névjegyek, egyedi borcímkék, plakátok és egyéb nyomdai termékek 

szerkesztése és nyomtatása kis szériában is.

ViZA NYOmdA
8200 Veszprém, Hajlat u. 31.

Telefon/Fax: 88/429-936, e-mail: viza.studio@chello.hu

Lovasi Hírek
A LOVASI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
Felelős kiadó: Lovas Község Önkormányzata

Felelős szerkesztő: Szendi Péter
Tel.: 06 30 411 2039

E-mail: szendip@t-online.hu
Nyomtatás: Viza Kft. 8200 Veszprém, Hajlat u. 31., Tel./fax: 88 429 936, 

e-mail: viza.studio@chello.hu

Lovas Öreghegyen,
a Gondûzõ csárdában

2006. december 9-től 31-ig
minden szombaton, délután 16.00 órától

éLÕzenés, disznótoros vacsorát
rendezünk.

Helyfoglalás a 06-20/9330-817 telefonszámon

1/8 oldal

600,- Ft

1/4 oldal

1.100,- Ft

1/2 oldal

2.000,- Ft

egész oldal

4.000,- Ft

Hirdetési díjak


