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Fergeteges Lovasi Napok
Több száz ember, kitűnő 

hangulat, pazar ételek, finom 
borok – ezek jellemezték a 
XIII. Lovasi Napokat.

A lovasi falunapokat Dr. 
Kontrát Károly államtitkár 
nyitotta meg. Ünnepi beszé-
dében kiemelte, hogy a hagyo-
mányőrző településre mindig 
szívesen jön, mert ahol ösz-
szetartó emberek élnek, az a 
falu jövőjét szolgálja. A bala-

tonfüredi Acro Dance csoport 
látványos rock and roll showja 
jó alapot adott Kovács Kati 
koncertjéhez, aki közvetlensé-
gével sok embernek a szimpá-
tiáját elnyerte. A színvonalas 
koncerten mintegy hétszáz 
ember szórakozott, és énekel-
te az örökzöld slágereket. A 
Búgócsiga együttes fergete-
ges utcabálján nagyon sokan 
táncra perdültek, és énekelték 
az örökzöldslágereket. 

Másnap főzőversennyel in-
dult a falunap, ahol tizennégy 
csapat mérte össze az „erejét”, 
és fitogtatta kulináris tudását. 
Az első helyet az „Almádi Riz-
ling” csapata nyerte el, ízletes, 

finom szarvaspörköltjével. A 
szakavatott zsűri (Trokán Pé-
ter színművész, Kásás Zoltán 
egykori kiváló vízilabdázó és 
Andrássy Antal a Balatoni Fu-
tár főszerkesztője) egyöntetű 
véleménye volt, hogy ők érde-
melték ki az „aranyérmet”. A 
képzeletbeli dobogó második 
fokára a „Kari-Dini” csapata 
állhatott, míg a harmadik he-
lyet a „Sáfár Doktor” csapata 

szerezte meg. A zsűri külön-
díjban részesítette a „Mamba 
Sarok” csapatát, akik ízletes, 
pikáns, andalúz vaddisznó-
sültet készítettek. Az önkor-
mányzatok versenyét az al-
sóörsi önkormányzat nyerte 
meg, őket a paloznaki, majd a 
lovasi önkormányzat követte. 

A látványos kuruc kori lo-
vasbemutatóra több százan 
gyűltek össze az akadálypá-
lyán. Az érdeklődők ízelítőt 
kaptak az akkori kor világából. 
A kenesei Tátorján Játékvár 
gyermekprogramjai, jó alapot 
biztosítottak a nyitragesztei 
testvértelepülésről származó 
Atomic együttes koncertjének, 

akik örökzöld magyar slágere-
ket adtak elő a nagyszínpadon.

A Makám együttes dél-
után a gyerekeknek, este pe-
dig a felnőtteknek zenélt, de 
közben fellépett a Veszprém 
Táncegyüttes, az Alsóörs-
Lovas Néptáncegyüttes, a 
Sirály Népdalkör és Fehér 
László tárogatóművész is. 
Lórán Barnabás, „Trabarna” 
a Showderklub sztárjára, több 
százan voltak kíváncsiak a 
zord időjárás ellenére, míg a 
Rulett együttes utcabálján fi-
atal és idős, egyaránt önfeled-
ten táncolt.

A két nap során három ki-
állításra is sor került. Az első 
napon, Abonyi Gábor ha-
gyományőrző huszár ezredes 
szervezésében a faluház nagy-
termében reformkori viselete-
ket, míg a Nagy Gyula Galéri-
ában K. Pintér Tamás grafikáit 
csodálhatták meg az érdeklő-
dők, miközben Nagy Csaba 
lantművész előadást hallhat-
ták. Másnap Hamar László, 
egykori nemzetközi játékveze-
tő futballmez tárlatát tekint-

hették meg a klubteremben. 
Világsztárok és neves, külföl-
di klubok relikviáit láthatták 
mindazok, akik ellátogattak a 
faluházban. Előtte Kovácsné 
Kasza Katalin mutatta be a 
lovasi őskori festékbánya kin-
cseit. 

A két nap során a vendé-
gek megismerkedhettek a 
Nők a Balatonért Egyesület, 
„Vigyázz rám!” környezetvé-
delmi társasjátékával, melyet 
legelőször Lovason mutattak 
be. A Sforzátó Rézfúvószene-
karral nagyon sokan mentek 
át a Nagy Gyula Galériából 
a Millenniumi Parkba, akik 
a nagyszínpadon színvona-
las koncertet adtak elő. A 
lószépségverseny, a betyár 
lovasvetélkedő és a IV. „Lóval 
Járók Találkozójára” ismétel-
ten sokan voltak kíváncsiak a 
lovas akadálypályán. A gye-
reknek nagyon tetszett a díj-
mentes légvár és pónilovaglás 
a gyermekbirodalomban, ahol 
arcfestésre és kézműves foglal-
kozásra is sor került. 

(folytatás a 3. oldalon)

Közönség Kovács Kati koncertjén

Kontrát Károly államtitkár
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A kánikula, a nyár, a pihenés, a vakáció 
sok vendéget vonz a Balaton-partra és a kör-
nyező településekre, akik egy része azonban 
nem pihenési, szórakozási szándékkal ér-
kezik. Ezt mutatja a Kapitányság területén 
a szezonban eddig elkövetett bűncselekmé-
nyek palettája is. 

A trükkös tolvajok, csalók mellett meg-
jelennek a besurranó, a gépkocsi és strandi 
tolvajok, valamint a gépkocsi feltörésre sza-
kosodott bűnözők is. Ma már sok helyen lehet 
a médiában a bűncselekmények megelőzését 
szolgáló tanácsokkal, tippekkel találkozni. Mi 
is igyekszünk, a tapasztalataink alapján meg-
osztani az Olvasóval néhányat.

A strandolni érkezett családot a parkolóban 
kifigyelték, és fürdés idejére felügyelet nélkül 
hagyott táskájuk aljából ellopták a gépkocsi 
kulcsát, majd elhajtottak a több milliós értékű 
autóval. Minden más értéket ott hagytak. 

A strand előtt parkoló gépkocsi utasterében 
hagyott értékek csábító erejének nem tudott 

ellenállni az ismeretlen elkövető. Barbár mó-
don felfeszegette a zárat, úgy jutott be a gép-
kocsi utasterébe, és lopta el nemcsak az ott, 
hanem a csomagtartóban elrejtett holmikat is.

A külföldi vendégeknek kiadott nyaraló 
ablakát betörve jutottak be a szobába, amely-
ben a nyaralók laktak, és ellopták a vendégek 
készpénzét, 500 eurót. Volt idejük a szobában 
körülnézni, mert mindenki a strandon tar-
tózkodott napközben.

A fenti esetekből levonható tanulságok

•	 A strandon felügyelet nélkül, törölköző-
vel letakart holmi nincs biztonságban. Az 
értékek, iratok, pénz, ruhanemű könnyen 
válik a nézelődő tolvajok zsákmányává!

•	 Ne hagyják szemmel látható, könnyen 
elérhető helyen értékeiket sem a gépkocsi-
ban, sem a lakásban, nyaralóban!

•	 Ha elmennek otthonról, ne hagyjanak 
nyitva ablakot, ajtót, kaput, ne csábítsák a 
besurranó tolvajokat. Ha otthon vannak, 
a kertben vagy udvaron tartózkodnak, 

akkor is figyeljenek erre!
•	 Parkoló gépkocsijukat zárják be éjszakára 

is, soha ne hagyjanak benne értéket, indí-
tókulcsot, riasztóját kapcsolják be!

A pihenéssel összefügg a szórakozás és 
gyakran a zenehallgatás is. Ebben a témában 
minden évben sok bejelentés érkezik a rendőr-
ségre. A szórakozó helyekről, a házibulikból, a 
rendezvényekről, a fesztiválokról kihallatszó, 
a helyi lakosokat, pihenni vágyó nyaralókat 
zavaró túl nagy hangerőre csak a kölcsönös, 
kulturált hozzáállás lehet megoldás: a hang-
erő csökkentése és a másik oldal toleranciája. 
Hiszen a nyaraló vendégek fogyasztása jelent 
jövedelmet sok családnak a megélhetéshez.

Amennyiben bűncselekmény áldozatává 
válnak, vagy annak elkövetőjét tetten érik, 
azonnal kérjenek rendőri segítséget az ingye-
nesen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhí-
vón.

Stanka Mária r. őrgy.

Egy igazi nyári hétvége tanulságai

„Mindenki piknikje”
Július 3-án a rossz idő ellenére is 

nagyon vidám és kellemes hangulatú 
„Mindenki piknikje” családi délutánt 
tartott a Lovas Jövőjéért Egyesület.

Játékos vetélkedők, sorversenyek, kö-
télhúzás és íjászkodási lehetőség színe-
sítette a résztvevők vasárnap délutánját. 
Kicsiktől a nagyokig, fiataloktól a nagy-
mamákig, minden korosztály képviseltet-
te magát. Volt sörivóverseny nagyoknak, 

és palacsintaevő verseny, ahol még a leg-
kisebbek, a 3 év alattiak is megmérkőztek 
egymással - persze nem a verseny, sokkal 
inkább a finom palacsinta kedvéért.

A vállalkozó kedvű résztvevők mind 
kezükkel, mind orrukkal és lábukkal bi-
zonyíthatták ügyességüket. A legmeré-
szebbek szájjal szedegettek almákat vizes 
edényből, gyufásdobozt adogattak orról-
orra, aztán volt még zsákban futás, célba 
dobás, telefonhajítás, és zárásként kötél-
húzás, ahol a lányok és asszonyok igazán 
bebizonyították, hogy habár a férfi viseli a 
nadrágot, az erő a nők kezében van.

A vetélkedők után az időjárás nem volt 
kegyes hozzánk; megeredtek az égnek 
csatornái. Szerencsére a kifáradt, éhes 
gyomrú versenyzőket ez sem tartotta visz-
sza egy kis szalonnasütéstől.

Természetesen ez a műsor sem jött vol-
na létre, ha nincsenek lelkes és kedves 
segítőink, mint  például Lovas Község 
Önkormányzata, Tóth Kálmán és csa-

ládja, PACI (Paloznaki Civil Egyesület), 
Paloznak Önkormányzata, Spirk Lackó, 
Tóth pincészet, Pap Éva, Hudanik Kitti 
és Linda, Halász Zsófi; és az alsóörsi íjász 
egyesület, akik bemutatójukkal, sportsze-
reikkel, még hangulatosabbá varázsolták 
a „Mindenki piknikje” délutánt.

Képeket a jeles eseményről honlapun-
kon láthatnak: http://www.lova-je.info/
piknik/001.html

V-N N



3Lovasi Hírek

(folytatás az 1. oldalról)
Összességében elmondható, 

hogy valamennyi korosztály 
megtalálta a maga kedvelt mű-
sorát. Fiatal és idős egyaránt 
jól érezte magát a két nap so-
rán. A megyei újság értesülése 
szerint még soha ennyien nem 
vettek részt a Lovasi Napok 
programsorozatán. Reméljük, 
hogy jövőre hasonló jó kriti-
kákkal illetik meg a rendez-

vényt.
Köszönetünket szeretnénk 

kifejezni mindazoknak, akik a 
két nap során, és előtte is na-
gyon sokat segítettek, ameny-
nyiben valaki véletlenül kima-
radt a névsorból, attól szíves 
elnézését kérjük:

Abonyi Gábor, Ács Károly, 
Bácsi Gyula, Baloghné Torma 
Vera, Csajka György képvise-
lő, Csontos József, Czeglédy 

Ákos, Dienes Károly, ifj. 
Ferenczy Gábor, Ferenczy Gá-
bor, Gerbel Magdi néni, Grüll 
József, Haffner Alex, Hudanik 
Kitti és Linda, Halász Zsófi, 
Hull David, Hull Zita alpol-
gármester, Kapfinger Júlia, 
Kránitzné Erika, Koteszki 
Krisztián, Kovácsné Kasza 
Katalin, Lamperth Lajos, Ma-
darász Lajos, Madarász Mar-
git, Madarászné Szakmáry 
Katalin, Makkai Brigitta, 
Makkai Levente, Mecséri Sán-
dor, Nagy Péter, Nagy Zsanett, 
Ódor Tamás, Őry Sándor, 
Pap Huba képviselő, Pajer 
József, Pappné Jutka néni, 
Péjó Erzsi néni és János bácsi, 
Reiter József, Sárdi Benőné, 
Sárdi Máté,  Simon László, 
Simon Róbert, Spirk László, 
Surányiné Kati, Szabó Edit, 
Szabó Gergely, Szabó Miklós, 
Szőnyi Liza, Szűcs József,  Ta-
kács Ferenc képviselő, Torma 
Zoltán, Tóth Gáborné jegyző, 
Tóth Kálmán, Tóth László, 
Tóth Tibor, Tőzsérné Irénke, 
Véber János, Zsigmond István. 

Támogatóinknak, szponzora-
inknak: ÁFÉSZ Balatonfüred 
(Makovics Gáspár), Alsó-
örs Község Önkormányzata, 
Borsi Zsolt, ComodoTel Kft., 
Czeglédy Ákos Paloznak pol-
gármestere, Hebling Zsolt Al-
sóörs polgármestere, László 
Dénes, Lovas Jövőjéért Egye-
sület, Malomvölgy Nyugdíjas-
klub, Nagy Zsanett, Paloznak 
Község Önkormányzata, 
Schiedel Kft., Simon Lász-
ló, VEMÉVSZER Kft., Vá-
rosi Művelődési Központ és 
Könyvtár (Veszprém), Vince 
Kiadó. 

A XIII. Lovasi Napokról 
készült fényképek és videók a 
http://www.lovasinapok.hu/
gallery-2011.html webolda-
lon tekinthetők meg, illetve a 
facebook közösségi oldalon, 
Lovas Község név alatt. 

Ferenczy Gáborné
polgármester
Szendi Péter 

szervező

Fergeteges Lovasi Napok

Kovács Kati gyerekekkel a színpadon

Trabana A szakértő zsűri

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a hulladékszállítást heti egy alkalomra korlátozza, miután a szolgáltató 
drasztikus áremelést ajánlott. Az önkormányzat mérlegelte a lakosság helyzetét, és hosszas egyeztetés során 
úgy határozott, hogy inkább korlátozzák heti egyszeri alkalomra a hulladékszállítást, minthogy a lakosságra 
újabb anyagi terheket rójanak.
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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

ELADÓ TŰZIFA
IGÉNY SZERINT!
Fakitermelést, fakuglizást,

fahasogatást vállalok.
Felsőörs, Hóvirág út 3.

06\70\662-7852

MASSZÁZS
Minden pénteken

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

Szeretettel várom kedves vendégeimet!
Simonné Ildikó

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

STRANDBÉRLET
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Alsóörs 
Község Önkormányzata a lovasi lakosok részére: 
felnőtteknek 2000 Ft/szezon, gyermekeknek, 
nyugdíjasoknak 1000 Ft/szezon kedvezményes 
strandbérletet biztosít. Feltétel: igazolványkép és 
lakcímigazoló kártya.

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

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

Már tavaly decemberben meg-
kezdődtek az egyeztetések a 
Lovasi Napok lebonyolításá-
nak érdekében. Megbeszélé-
sek, tárgyalások és a feladatok 
elosztására többször is volt al-
kalom. Ma mondhatjuk, hogy 
a jól előkészített munkának 
meglett a sikeres eredménye!

Támogatóink és segítőink voltak 
Paloznak, Alsóörs és Lovas Ön-
kormányzata, a Magyar Lovas 
Szabadidő Sport Szövetség, az 
Andromeda Travel Székesfe-
hérvárról, a Báva Bt. és a Lovas 
Üzlet Veszprémből, a Berlini 
Ungarn Reisen, a Heinemann 
Medizintechnik Hamburgból, 
Farkas és Társa Kft. Budapest-
ről, a Jásdi Pincészet Csopakról, 
a Schumacher család Kölnből, 

Dákay Péter Floridából és Var-
ga László Márkóról. Lovasról: 
Sárdi Máté, Szabó Miklósné, 
Halász Zsófia, Pap Huba, Hull 
Zizi, Szabó Edit, Csontos Jó-
zsef, Szabó Miklós, Kis Áron, 
Tóth László, Zsigmond István, a 
Dubapp Varroda és a Sarokboro-
zó. Köszönet illet minden támo-
gatót és segítőt, hiszen nélkülük 
nem tudtunk volna rendezvénye-
inkkel a Lovasi Napokon részt 
venni! 
Július 2-án szombaton, 
15.00 órakor kezdődött a 
„Lószépségverseny”. Verseny-
bírók: Suvada János lótenyész-
tési felügyelő, Dákay Péter USA 
szakbíró és Varga László lóte-
nyésztők voltak. A lovak külle-
me és mutatott mozgása lett pon-
tozással bírálva.

Eredmények :
Első helyezett: Boy, egy holland 
póni, a Felsőörsi Tuic Gabriella 
tulajdona. (A díj: egy kedvezmé-
nyes utazás Görögországba).
Második helyezett: Bocselli, egy 
hannoveri félvér, Benkő Rita tu-
lajdona Alsóörsről.
Harmadik helyezett: Pajkos, egy 
welsh póni, Benkő Rita tulajdo-
nában.
A közönség szavazatai alapján a 
különdíjat is Boy a holland póni 
kapta, ami azt is jelenti, hogy a 
zsűri összhangban a közönség-
gel bíráskodott!
Ezután került lebonyolításra 
a  „Kuruc kori lovas ügyességi 
torna”, ahol a vezető bíró Kloó 
László szakbíró, pályabírók 
Halász Zsófia, Dákay Péter és 
Pajor József voltak. A feladatok 

jó lovaglási tudást igényeltek, 
mivel lóhátról dárdával, karddal 
és pisztollyal is bánni kellett. Ti-
zenegy akadály leküzdése után, 
hibapontok és időmérés alapján 
lettek a helyezések megállapítva. 
Két hölgy lovas is indult, igen jó 
eredményt elérve. A férfiaknál, 
csakúgy „szőrén megülve a lo-
vat” is indultak versenyzők.
Az első helyen Tóth Marianna 
Balatonalmádiból végzett, Szel-
lő nyergében. Második lett Sza-
bó Miklós Lovasról, Szellővel.A 
harmadik helyet is Szabó Miklós 
nyerte Jázminnal, akit nyereg és 
kengyel nélkül lovagolt!
Ez év szeptember 11-én ren-
dezzük a Mária napi díjugrató 
versenyünket, reméljük, hogy 
Önökkel ott ismét találkozunk!

J.v.P.

A Lovas Egyesület a XIII. Lovasi Napokon


