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A játszóházban
az alábbi kézműves
munkákat lehet elkészíteni:
húsvéti dekupázs kép,
húsvéti tojás dekupázs technikával,
gipsznyuszi festés és díszítés,
ajtódísz készítés papírból.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Kormány 1156/2019. (III.25.) Korm. határozat Kratochvil Károly
tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának hadtörténeti központtá
alakításához szükséges intézkedésekről

Emlékeztetőül:
Kratochvil Károly (1869-1946) egyike a magyar történelem méltatlanul
elfeledett, nagy alakjainak. A Székely
Hadosztály parancsnokaként egységével 1919
januárjának elejétől 1919 áprilisának végéig
tartotta Erdély határán a frontot. Katonai
teljesítménye hadászati források szerint is szinte
páratlan: a modern hadtörténetben nincs arra
példa, hogy egy 170 km-es frontszakaszt alig
tízezer ember ilyen szűkös ellátási körülmények
között, ilyen helyzetben ennyi ideig tartani
tudjon. (Kratochvilt a két világháború között
Erdély második Bemjének is nevezték.)
Élete és működése több szempontból is rendkívüli figyelmet érdemel: nemcsak nagyszerű
katona, de kiváló pedagógus, kiemelkedő felkészültségű szakember és nagy
hatású, rendkívüli egyéniségű ember is volt, az utolsó polihisztorok közül
való: festészettel, iparművészettel éppúgy foglalkozott, mint írással,
történelemmel, közélettel, külpolitikával. Nyugalmazott altábornagyként a
Horthy-korszak civil társadalmának egyik legaktívabb, legismertebb alakja.
Barátsággal:

dr. Sebestyén László
polgármester

KULTURÁLIS HÍREINK
március
1-én 17 órakor dr. Székely János (A Szombathelyi Egyházmegye
megyéspüspöke) előadását hallgathattuk meg: "Élet a világba ültetett
harmónia szerint" - címmel. Nagyon mély és hiteles ember osztotta meg
velünk gondolatait, melyeken keresztül az életünk lényegi oldalát
világította meg számunkra. Kitért utána aktuális kérdésekre is, mint
migráció, globális felmelegedés, gazdasági célok stb.
14-én 17 órakor Hangodi László történész, muzeológus tartott
számunkra előadást "A nyugati Balaton-felvidék 1848-49-ben" címmel.
Sok olyan izgalmas adat, adalék, történet jutott így tudomásunkra, amely
közelebb hozta, személyesebbé tette a 170 évvel ezelőtt történteket.
április
11-én 17 órakor a Magyar Költészet Napja alkalmából rendhagyó
közösségi együttlétet szervezünk. Kérünk mindenkit, hogy hozza
magával kedvenc versét, melyet felolvashat a többi résztvevőnek és pár
szóval megoszthatja, hogy miért ez a legkedveltebb alkotása.
13-án 9-12 óráig a Könyvtárban húsvéti játszóházat tartunk.

***
A FALU SZÉPÍTÉSE
Levendulával körbe, rózsákkal közepén ültettük be a „fogadó
háromszöget” a 71-es főút – Petőfi utca sarkán.
Egy reggel az alábbi kép fogadott bennünket.
A levendulákat kitépdesték, ellopták jó emberek.
KÁR!

FELHÍVÁS PARLAGFŰ MENTESÍTÉSI FELADATOK
ELVÉGZÉSÉRE
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”A
gyommentesítés elmaradása esetén a járási hivatal növényvédelmi
bírságot szabhat ki.
A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy a parlagfű irtási
kötelezettségüknek határidőben tegyenek eleget.
A Hivatal jogosult belterületen, a parlagfüves ingatlanokon helyszíni szemlét tartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali
közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége
és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik. A
parlagfű észlelése esetén külön felszólításra nincs lehetőség,
azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást.
A Hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a Veszprémi Járási
Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya
szabja ki a növényvédelmi bírságot. Ez a hatósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. A bírság, illetve meg nem fizetése
esetén az azt terhelő kamat, adók módjára behajtható.
Ezúton kérek minden földhasználót az ápolt egészséges környezet,
a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot
fenntartását.
dr. Rozgonyi Viktória sk.
jegyző

