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Elfogadták a gyermekjóléti beszámolót
és a Lovasi Napok tervezett programsorozatát

Bácsi Imréné család-
gondozó gyermekjó-
léti beszámolóját egy-
hangúlag fogadta el a 
képviselő-testület. -A 
Gyermekjóléti Szolgálat 
szolgáltatási, gondozá-
si és szervezési felada-
tokat lát el. Rendszeres 
gyermekvédelmi ked-
vezményben öt család, 
tizenkét gyermeke része-
sül. Lovas gyermekla-
kosságának száma 61 fő. 
Jelzőrendszer által kül-
dött jelzés három eset-
ben fordult elő. Helyet-
tes szülői hálózat nem 
működik községünkben. 
Gyermekkorú és fiatal-
korú bűnelkövető nem 
volt. Családon belüli 
erőszak, gyermekbán-
talmazás nem történt. A 
Nagycsaládosok Egye-
sületével 2010. évben 
kialakított jó kapcso-
latnak köszönhetően, 
két családot támogattak 
élelmiszercsomaggal, 
valamint folyamatban 
van mosógép, hűtő ak-
ció, amit 2010. évben in-
dítottunk el. Ugyancsak 
2010. decemberében, 
az egyesület keretében 
kezdődött el a rászoruló 
gyermekek nyári tábo-

roztatásának szervezé-
se. A nyári szünidőben 
szervezett programokon 
általában 3-4 hátrányos 
helyzetű gyermek vett 
részt.

Ezek után Szendi Pé-
ter Teleházvezető be-
számolt a július 1.-2-án 
megrendezésre kerülő 
Lovasi Napok szervezé-
séről. Elmondása szerint 
olyan rendezvénysoro-
zatot kívántak összeál-
lítani, mely valamennyi 
generáció számára elfo-
gadható. –Mivel Lova-
son hagyománytisztelő 
és szerető emberek él-
nek, ezért középpontba 
kerülnek a lovas prog-
ramok. Több lovas egye-
sület részvételével fel-
vonulás lesz a települé-

sen, továbbá kuruc kori 
lovasbemutatókat és ló 
szépségversenyt is ren-
deznek a Millenniumi 
Parkban. Gyermekprog-
ramok, élőzenés koncer-
tek, kiállítások és nép-
tánc bemutatók színe-
sítik a Lovasi Napokat. 
A részletes programot 
következő számunkban 
olvashatják. 

A Csárda utca kivi-
telezésére rábólintott 
az önkormányzat. Mint 
ismeretes a beruházási 
költség 13.7 millió fo-
rintba kerül, melyből a 
Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal 
9.5 millió forintos támo-
gatást biztosít. 

A Köves-tető 30 éves 
jubileumát ünnepli jö-

vőre. Több lakossági 
bejelentés érkezett az 
utak állapotáról, külö-
nösen megoldatlan a 
Fortuna és a Mikszáth 
Kálmán utcák keresz-
teződésénél található 
kiálló csatornafedél. A 
mintegy 25 méter asz-
faltburkolat kivitelezé-
sére árajánlatot kér be a 
képviselő-testület. Szin-
tén árajánlatot kérnek 
be, hogy a falugondnoki 
buszra hangosbemondót 
szereljenek fel. Ez költ-
ségkímélést jelentene, 
több esetben megszólít-
hatnák a lakosságot ren-
dezvények alkalmával, 
valamint információk 
közlésére. A Vámosi út 
burkolata nagyon meg-
repedezett, nem bírja el 
a 3 tonnánál nagyobb 
súlyú teherautókat. Kor-
látozó sorompó felállí-
tását javasolta Ferenczy 
Gáborné polgármester, 
valamint pótolni kell 
az ellopott 30 km/h se-
bességkorlátozó táblát. 
A sorompó felállításá-
ra árajánlatot kér be a 
testület, csakúgy, mint 
a település honlapjának 
felújítására. 

Szendi Péter
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Gyakran teszik fel nekem a kérdést, 
hogy mit tegyenek a talált tárgyakkal, 
amikor a „jogtalan elsajátítás”-ról be-
szélek.

Ha találunk valamit, amiről nem tudjuk, 
hogy kié, de tudjuk, hogy nem a miénk, azt 
két helyen adhatjuk le. Az Önkormány-
zatnál vagy a Rendőrségen. A Rendőrsé-
gen a 24 órás szolgálati időben bármikor 
jelentkezhetünk, az Önkormányzatoknál 
az ügyfélfogadási időben foglalkoznak a 
talált tárgyak átvételével.

Mindkét helyen jegyzőkönyvet vesznek 
fel, amelyben rögzítik:
•	ki a megtaláló, elérhetősége (telefon, 

lakcím)
•	mit talált, pontos leírás, azonosító adat 

rögzítése
•	hol találta
•	nyilatkozat, hogy igényt tart-e a megta-

lált tárgyra, ha a jogos tulajdonos nem 
kerül elő

•	olyan tárgy, amely megromolhat, meg-
semmisítik

A megtalált tárgyak háromhavi várakozás 

után kerülhetnek a megtalálóhoz, és 1 év 
elteltével a tulajdonába. Ez természete-
sen vonatkozik a készpénzre is, de nem 
vonatkozik az iratokra. 

Az átvett és azonosítható tárgyak közül:
•	 az iratokat mindkét helyről a kiállító ok-

mányirodának továbbítják
•	 a mobil telefonokat a forgalmazó cégnek 

adják át
•	 a bankkártyákat a kibocsátó banknak
•	bármilyen adat megléte esetében, amely 

a tulajdonos megállapítására ad lehető-
séget, az átvevő szerv megkísérli az azo-
nosítást és értesítést. Például: rendszám-
tábla, iratok.

Talált tárgy bármi lehet!
Azonosítható, mint az okmányok, ira-

tok, mobiltelefon, műszaki cikkek (gyár-
tási szám), levelek, hatósági jelzések (pl.: 
rendszámtábla), bármilyen cikk, tárgy, 
aminek valamilyen egyedi jellemzője van. 
Például hátizsák, benne található ruhák 
vagy egy cédulával, amin adat, elérhetőség 
van. 

A nem azonosítható tárgyak között 
gyakran fordul elő kulcs vagy kulcscsomó. 

Az autó kulcsot általában keresi a gazdája. 
Mindenképpen praktikus lenne valami-
lyen azonosítható adat a kulcstartón. Per-
sze nem lakcím, nehogy a rossz szándékú 
megtaláló elcsábuljon. De egy mobil tele-
fonszám már jó lehet.

Felhívom a figyelmet arra, hogy 
•	 aki a megtalált tárgyat nem adja le 8 na-

pon belül a jogtalan elsajátítást követ el
•	 aki a megtalált okmányokat felhasznál-

ja, okirattal visszaélés bűncselekményét 
követi el

•	 a rendszámtábla illetéktelen felhasználá-
sa egyedi azonosító jel meghamisításnak 
minősül
Az apropó, amiért ezt az összefoglalót 

írtam, hogy márciusban egy középkorú 
nő jelentkezett a Rendőrkapitányságon, 
aki talált egy pénztárcát, benne 40.000 fo-
rinttal, valamennyi apróval és iratokkal. 
Értesítettük a tulajdonost, aki rajtunk ke-
resztül köszöni meg a felsőőrsi becsületes 
megtalálónak, hogy visszakapta az elvesz-
tett dolgait.

Stanka Mária r. őrgy.

Találtam valamit! Mit tegyek vele?

Köszönetnyilvánítás 
 
Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesü-
let, a Bakony-Balaton Hor-
gász Szövetség és a Csopak-
Paloznak Horgász Egyesület 
nevében mindazoknak, akik 
önzetlen és lelkiismeretes 
munkájukkal az V. Mandula 
Ünnep rendezvényének sike-
réhez hozzájárultak.

 Mayer Gyula
elnök

Babakiállítás
Kátai Valéria reborn-baba készítő és 
Molnárné Farkas Irén porcelánbaba 
készítő kiállítása a faluház nagyter-
mében, május 27-én 18.00 órától. A 
tárlatot Czibuláné Csicsman Erzsébet 
aranykoszorús babakészítő mester 
nyitja meg. A kiállítás június 10-ig 
lesz megtekinthető.
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CSALÁDI HÉTVÉGE LOVASON

Május 27. 18.00 óra
Kátai Valéria rebornbaba készítő és Molnárné Farkas Irén 
porcelánbaba készítő kiállítása a faluház nagytermében. 

Május 28. 10.00 óra
Hősök Napja – megemlékezés a háborúkban elesett 

katonákról. Ünnepi beszédet mond: Ferenczy Gáborné 
polgármester, majd koszorúzás. Fellép: Palotás Laura verssel.

Május 28. 14.00 óra
Családi Nap a Millenniumi Parkban

Játékos-ügyességi vetélkedők gyerekek és felnőttek részére. 
Közben kreatív, színes kézműves programok, és arcfestés 

gyerekeknek. 
Főzzünk együtt! 

Hódoljunk a kulináris élvezeteknek! Lehetőséget és fát 
biztosítunk a főzésre! Főzési „szándékát” kérjük szíveskedjék 
jelezni a 87-575-083 vagy a 30-530-3466-os telefonszámokon. 

Jöjjön el, hogy egy szép hétvégét töltsön a családjával!

Virágosítás
 

Az idei nyári szezonra az önkormányzat a 
Lovas Jövőjéért Egyesülettel közösen szervezte 
meg településünk virágosítását. Példa értékű 
összefogásnak lehettünk tanúi. 

Meggyőződésem volt mindig arról, hogy az itt 
élő emberek szívesen és önzetlenül vállalnak és 
végeznek munkát településünk fejlődése és szebbé 
tétele érdekében. Nagyon szeretném, ha falunk 
szép, rendezett és virágos lenne. Erre törekszem 
kollégáimmal együtt, akik partnerek ebben. Nem 
utolsó sorban említem a lakosságot, akik sokat 
segítettek, és egyben köszönetemet fejezem ki Simon 
Róbertnek a virághoz szállított termőföldért, továbbá 
a virágokat ültető csapat tagjainak, akik névsor szerint 
a következők:

Bereczki Lászlóné, Dienes Kálmánné Éva, Hull David, 
Hull Zita, Koteszky Krisztián, Kránitzné Erika, Magócsi 
Andrea, Makkai Levente, Nagy Péter, Papp Lászlóné, 
Péjó Jánosné, Sáfár Lászlóné, Sárdi Benőné, Sárdi Máté, 
Id. Spirk Lászlóné, Szabó Attiláné, Szabó Edit, Szőnyi 
Liza, Tóth Kálmánné, Varga János - aki mindent filmre 
vett.

 
Itt kell megemlítenem azt a nemes felajánlást, amelyet 
Torma István és Ács Károly tettek, nevezetesen egy 
platánfát ültetett el Ács Károly a temetőbe, amelyet 
Torma István vásárolt. Ifj. Simon Gézának is köszönjük, 
hogy a játszótéren a kerítés oszlopaihoz lyukakat fúrt, 
így le lehet tenni az oszlopokat. Nem hagyhatom ki 
azokat a lakókat sem, akik környezetüket rendezgetik 
és szépítgetik.  Mindannyijuknak köszönetemet 
fejezem ki, és kívánok erőt, egészséget és összetartást a 
falu fejlődése érdekében. 

Tisztelettel:
Ferenczy Gáborné

polgármester

TELEHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSA

Hétfő: Szünnap
Kedd: 16.00-19.00 óráig

Szerda: 16.00-19.00 óráig
Csütörtök: 16.00-19.00 óráig

Péntek: 16.00-19.00 óráig
Szombat: 9.00-12.00 óráig

Vasárnap: Szünnap

Telefon: 87-575-083
E-mail: konyvtar@lovas.hu

Várom kedves új és régi vendégeinket!

Szendi Péter
teleházvezető
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Tradíciónkhoz híven idén 
is a pünkösdi amatőr díjug-
rató és fogathajtó verseny-
nyel nyitjuk az évet. Díjug-
ratásban indítunk: kezdő, 
haladó és póni kategóriákat, 
a fogatosoknál két futamot 
tervezünk.

Színhely: Lovas akadály-
pálya. Időpont: június 13. 
(hétfő).

Tervezett program:            
10.00 órától: díjugratás
13.00 órakor: ebéd, pá-

lyaátépítés
14.00 órától: fogathajtás
Július 2-án a Falunapok 

keretén belül 14.00 óra-
kor ló szépségversenyt, 
azt követően Kuruc lovas 
vetélkedőt tartunk. A szo-
kásos Mária napi búcsún, 
szeptember 11-én, amatőr 

díjugrató felmérést rende-
zünk. Szeptember 24-én 
a Paloznaki Napok alkal-
mával, Paloznak-Lovas-
Alsóörs útvonalon tartjuk 
az idei szüreti lovas felvo-
nulást, nyergelt lovakkal, 
hintókkal és fogatokkal. 
Indulás Paloznakról 15.00 
órakor, érkezés Lovasra, 
előreláthatólag 16.00 óra-
kor.

Szabadtéri rendezvénye-
ink sajnos a mindenkori 
időjárástól függnek, bízunk 
a jó időben, hogy ne történ-
jen meg, mint tavaly, hogy 
pünkösdkor lemondtuk a 
versenyt a sok eső miatt.

Minden érdeklődőt és né-
zőt szívesen várunk!

A rendezőség nevében:
       Pajor József

elnök

Klubunk a nyári hónapok 
kivételével kettő hetente 
tartja összejöveteleit, me-
lyek nagyon jó hangulatban 
telnek. Sokat beszélgetünk, 
mesélünk, énekelünk is néha.

A Nőnapot megünnepel-
ve kirándulást szerveztünk 
Sárvárra, a fürdőben kényez-
tettük magunkat. Rendsz-
eresen köszöntjük egymást 
születés- és névnapján. Jó ka-
pcsolatot ápolunk településünk 
Önkormányzatával, és a Lo-
vas Jövőjéért Egyesülettel. 
Szívesen veszünk részt és seg-
ítünk az általuk szervezett ren-
dezvények lebonyolításában, 
minden közösségi munkában, 
így sütemény- és pogácsas-
ütés, zsíros kenyér készítés. 
Klubunk asszonyai a falu 
virágosításában segédkeztek. 
Szükség szerint ellátjuk az 
általuk szervezett kiállítások 
őrzését is.

Szőlősgazda tagtársainkhoz 
már évek óta járunk szüretelni, 
a munka végeztével mindan-

nyiszor kedves vendégségben 
volt részünk. Szeretnénk ezt 
a jó szokásunkat megtartani a 
jövőben is, ha az egészségünk 
engedi. Ebben az évben két al-
kalommal, egy-egy tagtársunk 
pincéjénél tartottuk szokásos 
összejövetelünket, ahol pin-
cepörkölt és finom borok tár-
saságában múlattuk az időt, 
a jó hangulat most is velünk 
volt.

Ezúton ragadjuk meg az al-
kalmat, hogy megköszönjük az 
Önkormányzatnak a színvon-
alas „szép korúak” napját, a 
finom ételeket, italokat, a jó 
hangulatban eltöltött délutánt. 
Szeretnénk megköszönni a 
működésünkhöz adott anyagi 
támogatást is.

Klubunk nyitott, szeretet-
tel várunk új, leendő tagtár-
sakat is erre a pár órára, hogy 
feledtessük a mindennapok 
gondjait.

Dienes Károly
klubelnök

2011. évi
rendezvény program

Csodás kert

Léb Mihályné, Gizi néni, idén tölti be a 82. életévét. Szerető 
családja próbál sok mindenben segíteni rajta, de a kertrendezését 
továbbra is egymaga kívánja ellátni. Csodás virágokban és vetemé-
nyesekben pompázik a kert. 

Gizi néninek a kertészkedés az élete értelme, jó érzéssel tölti el, 
amikor a növények „meghálálják” a gondoskodást. Az újság nevé-
ben kívánunk jó egészséget és még sok-sok örömteli pillanatokat a 
kertben. Sz.P

A Malomvölgy
Nyugdíjas Klub életéből

FÉNYEZÉSI SZAKÜZLET
- Autófestékek számítógépes színkeverése

- Spraytöltés, polírozó anyagok

- Alváz és üregvédő anyagok

- Szaktanácsadás

Autó Quality Kft.
www.autopolir.hu

8200. Veszprém, Lahner Gy. u. 12.

Telefon: 88/783-785, 70/3125-797

MASSZÁZS
Minden pénteken

15.30-19.30-ig az orvosi rendelőben.
Telefon: 30-440-2912.

Szeretettel várom kedves vendégeimet!
Simonné Ildikó
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1951-ben a Mackó bánya területén 
dolomit bányászat közben 
szokatlan állatcsontok kerültek 
elő. Ezek a csontok bekerültek 
az akkori Bakony múzeum 
igazgatójához, Mészáros Gyulához. 
Ő ránézésre megállapította, hogy 
nem mindennapi leletek kerültek 
elő az akkori bánya területéről. 
Később Vértes László csatlakozott a 
kutatáshoz.
Mészáros Gyula és Vértes László 
több publikációban tárgyalja a 
leletanyag feldolgozása során született 
eredményeket. A leletek többsége 
bányászeszköz, -143 eszközről 
beszélünk-  kettő kivételével. Ez 
a kettő a fegyverzethez tartozott, 
anyaguk csont és kő. Megállapításuk 
szerint a leletek kora 45 ezer évesnél 
nem idősebb, de 35 ezer évesnél nem 
fiatalabb. Ma azonban tudjuk, hogy 
ezek az ember által átformált csontok 
11 ezer 740 évesek a c14 szénizotópos 
vizsgálat szerint.
Ebben az időszakban a Kárpát-
medence a mérsékelt éghajlati övbe 
tartozott, mint tudjuk a jég körülbelül 
a mai Varsó vonaláig húzódott Európa 
területén. Az úgynevezett jégkorszakot 
több szakaszra lehet osztani. Egy-
egy felmelegedési szakaszt egy 
lehűlési fázis váltotta. Szaknyelven 
interglaciális (meleg) –glaciális (hideg 
csúcs) szakaszok, és ezek is tagolódnak. 
11 ezer évvel ezelőtt, -amit a leletek is 
igazolnak- kisebb termetű vaddisznók, 
kőszáli kecskék, rénszarvasok éltek 
ezen a vidéken. Ezeknek az állatoknak 
olyan testrész maradványait, csontjait 
munkálták meg az akkor élt emberek, 
amik a táplálkozás szempontjából 
értéktelenek voltak. Ezek az állatok 
ulnája (sigcsontja), kecske bordája, 
jávorszarvas agancsa. Hetven darabon 
találtak megmunkálásra, vagy a 
használat során kopásnyomokat. A 
friss csont rugalmas, ugyanúgy lehet 
megmunkálni, mint a követ, vagyis 
csiszolni, pattintani, fúrni.
Művelődés történeti és gazdasági 
jelentősége:

Vértes László számítása szerint 
körülbelül 24 m³ vörös porfestéket 
termeltek ki ezekkel az eszközökkel. 
Elmondhatjuk, hogy az akkor élt 
lovasi emberek magas fokú, adaptív 
készséggel rendelkeztek. Nem csak 
saját szükségleteiket elégítették ki, 
hanem valószínűleg kereskedhettek is 
a vörös festékkel. Ebben a korszakban 
még ember őseink nem végeztek 
termelő munkát. Nem tenyésztettek 
állatot, illetve nem termeltek gabonát 
élelmezési célra, csak vadászattal 
és gyűjtögetéssel szerezték be a 
mindennapi élelmet. Jelentősége 
többek között abban áll, hogy egy 
ember csoport, -amelyet hosszú 
évezredek választanak el attól a fejlődési 
szinttől, amikor majd felfedezik a 
termelő munkát- a maguk gyűjtögető 
és vadásztevékenység mellett már 
bányásztak.
A Lovason élt emberek számára 
fontos kultikus célt szolgálhatott a 
vörös festék. Céltudatos, fáradságos 
munkával jutottak hozzá. A mai 
tudomány álláspontja szerint a vörös 
festék az élet jele volt, piros színe miatt. 
A piros szín egyenlő a vér színével. Már 
a Neander-völgyi ősember, -aki már 
eltemette hozzátartozóját- használt 
piros földfestéket a temetkezései 
során. Itt Magyarországon sajnos még 
ilyen temetkezésre nem bukkantak a 
régészek.

Természeti népek gondolkodásmódja, 
képzeletvilága

A természettel együtt élő 
emberek megfigyelték a természet 
jelenségeit. Ebben az időszakban 
ezeket a jelenségeket nem tudták 
megmagyarázni. A fantáziájukat 
hívták segítségül, hogy magyarázatot 
találjanak ezekre a természeti 
jelenségekre. Felruházták az élettelen 
tárgyat, az élők tulajdonságaival. 
Mivel ekkor még nem rendelkeztek 
hatékony vadászfegyverrel, varázslással 
próbálták a fegyverek hatékonyságát 
növelni. Gyakran volt a vadászat 

sikertelen, vagy végződött az ember 
halálával. Erre volt jó a varázslás, vagy 
éppen a barlangban az előre elképzelt és 
lerajzolt vadászat. Ilyen barlangrajzokat 
Magyarország területén még eddig nem 
találtak. Európa területén a lascauxi 
barlang, ami igen közismert, majd a 
dordogne-i les Combarelles barlang, 
mind a két barlang Franciaország 
területén található, gyönyörű rajzok 
láthatóak falaikon. Spanyolország 
területén az Altamira barlangot kell 
még megemlíteni, ezenkívül még 
Svédországban látható őskőkori 
barlangrajz. A temetkezések során a 
halottat beszórták a vörös porfestékkel, 
a temetkezési rituálé során. A mai kor 
embere a vörös porfestéket a házfal 
vakolására, a kert díszítéséhez, utak 
építéséhez használta.
Összegzésként el lehet mondani, hogy 
egy jelentős embercsoport, akik messze 
megelőzték korukat, éltek itt Lovason. 
Vadásztak, gyűjtögettek, azonban 
volt egy igen fontos tevékenységük: 
a bányászat. Fáradságos munkával 
jelentős mennyiségű vörös porfestéket 
termeltek ki, amivel nem csak a saját 
szükségleteiket elégítették ki, hanem 
a környező ember csoportokkal 
kereskedhettek is. Szerszámokat 
készítettek az állatok csontjaiból, 
vadászfegyvereket pattintottak kőből. 
Ezek a leletek 11 ezer 740 évesek, vagyis 
a felső paleolit vége felé élt emberek 
eszközei.
Mivel külszíni bányáról van szó, 
sajnos itt is megfigyelhető, mint a 
legtöbb bánya esetében az ember által 
okozott katasztrófa, a szemétlerakás. 
Minden jelentős régészeti térképen 
jelzik a lovasi őskőkori festékbányát, 
jelentősége az ember történelmében 
igen nagy, azonban még mindig nem 
figyelnek rá kellőképpen. Ezért kérek 
mindenkit, ne használják szemétlerakó 
helynek, figyeljenek rá jobban, és 
legyenek büszkék arra, hogy ilyen 
jelentős régészeti lelőhely mellett 
élhetnek.

Kovácsné Kasza Katalin

Lovasi őskőkori festékbánya
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Május 14-én vasárnap fél tizenegykor indult Nemesvámosról 
a Veszprémi Várba a lovasok felvonulása. A pompás menetet 
14 fogat és 22 lovas alkotta, akiket a Szentháromság téren 
Dr. Márffy Gyula veszprémi érsek, ünnepélyesen megáldott. 

Lovast, Kis Áron személyesen képviselte, Maci nevű lova 
nyergében. Serf András rendező kért a felvonulásra még a Lovas 
Egyesülettől két lovat kölcsön, amiket szintén Áron barátunk 
szállított a helyszínre. A résztvevőket visszaérkezésükkor 
ebéddel fogadták az új nemesvámosi Szabadidő Parkban.
Itt kézműves és kistermelői vásár is megrendezésre 
került, valamint környező amatőr művészeti csoportok 
mutatkozhattak be. Délután 3 órától „Ez itt az én hazám” 
címmel konferenciát tartottak a vidéki Magyarország 
fejlődésének jegyében. Este bál zárta a színvonalas, rendkívül 
jól megszervezett programot.
A konferenciát Dr. Horváth Zsolt a Fidesz-KDNP országgyűlési 
képviselője, a Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú 
Alapítvány elnöke, az Új Nemzeti Lovas program jogi hátterének 
kidolgozója nyitotta, és bemutatta az előadókat. Beszédében 
kifejtette:- Kétéves munka eredménye, hogy az Új Nemzeti 
Lovas program már csak arra vár, hogy a kormányzati program 
része lehessen. Itt Veszprém megyében arra vállalkoztunk, 
hogy olyan népszerűsítő programsorozatot szervezünk, amely 
ennek a stratégiának a gyakorlati megvalósulását mutatja be. 
Reméljük, további támogatókat nyerünk meg az ügynek, és 
hazánk igazi lovas paradicsommá nőheti ki magát.
A képviselő úr után, Prof. Dr. Fehér Károly a Magyar Lovassport 
Szövetség kommunikációs igazgatója, elnöki főtanácsadó, az 
Új Nemzeti Lovas-program tájékoztatás, nyilvánosság és PR-
témájának kidolgozója szólalt fel. Beszédében hangsúlyozta, 
hogy a lovas ágazat erősítése a fő cél, ezen belül rögtön a 
gyermekoktatással kell kezdeni, úgy az iskolákban, mint a 
felsőoktatási intézményekben. Erősíteni, támogatni kell a kis 
gazdálkodók, tenyésztők, egyesületek és clubok rendszerét. Az 
erdőtörvény újra igazítása szükséges, valamint olyan rendeletek 
kidolgozása, amelyek segítik, nem pedig gátolják a lovas 
turizmus újbóli fejlődését. Mindezek emelni fogják országunk 
presztízsét, nem utolsó sorban bevételét.
Ezek után Dr. Ángyán József a Vidékfejlesztési Minisztérium 
parlamenti államtitkára, a Nemzeti Vidékstratégia célkitűzéseit 
ismertette: 
•	a vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása
•	a vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly 

helyreállítása
•	az élelmezési és az élelmiszer biztonság szavatolása, a 

kiszolgáltatottság megszüntetése
•	agrár-és élelmiszer gazdaságunk életképességének növelése, 

piaci pozícióink javítása, a növénytermesztés és az állattartás 
egyensúlyi arányának helyreállítása

•	az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok 

továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a 
környezetbiztonság növelése

•	helyi erőforrásokra és rendszerekre támaszkodó energiaellátás, 
energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése

•	a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra 
állítása

•	a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása
 
Befejezésül kiemelte:- Állítsuk helyre közösen a vidéki élet 
becsületét!

J.v.P

Beszámoló a Nemesvámoson tartott
Térségi Tavaszi Fesztiválról

ÜVEGEZÉS
Hőszigetelt üveg készítése és beépíté-
se hagyományos nyílászáróba is.
Tükörvágás és aquvárium készítés. 
Helyszíni munka hétvégén is.

Telefon: 06/30-237-44-56.


