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Újabb pályázatot nyert el az önkormányzat
– nyár végére megszépül a faluház

Legelőször a faluház ud-
varában épülő Közösségi 
Színtér pótmunkálatairól 
született határozat. Ádám 
László műszaki ellenőr 
ismertette ennek szüksé-
gességét, végül jóváhagy-
ták a 312 ezer forintos be-
ruházást. 

Átfogó gyámügyi érté-
kelés keretében Tóth Gá-
borné aljegyző, és Bácsi 
Imréné családgondozó be-
számolóját egyhangúlag 
elfogadta a képviselő-tes-
tület, mely a jegyzői ha-
táskörben lévő gyámügyi 
feladatok ellátásáról, és 
a Gyermekjóléti Szolgá-
lat 2012. évi munkájáról 
szólt. Gondozást igénylő 
család egy volt a telepü-
lésen. A családgondozó 
a gyermekek súlyos ve-
szélyeztetettségével sze-
rencsére nem találkozott. 
A jelzőrendszer tagjai és 
a gyermekjóléti szolgálat 
között jó a kapcsolat, tő-
lük jelzés nem érkezett. 
A családgondozó az al-
jegyzővel jó munkakap-
csolatot ápol, elmondása 
szerint nagyon segítőkész. 
2012. évben egy alapellá-
tás keretében gondozott 
gyerek volt, kiskorúak ál-

tal és kiskorúak sérelmére 
elkövetett bűncselekmény 
nem fordult elő a telepü-
lésen.

Elfogadták a Balatonfü-
redi Kistérségi Társulás 
szerződésének módosítá-
sát, illetve döntés született 
a tekintetben is, hogy a sza-
badon leköthető pénzesz-
közét kamatozó betétbe he-
lyezi el az önkormányzat. 

Ádám Lászlót bízták 
meg a csapadékvíz elve-
zetés Fő utcai zárt sza-
kaszának, kivitelezői ár-
ajánlatok bekérésére, va-
lamint a faluház felújítási 
munkálatainak műszaki 
ellenőrzésére. Ferenczy 
Gáborné polgármester 
asszony itt jó hírekről tu-
dott beszámolni, hiszen 
egy LEADER-es pályá-
zatnak köszönhetően, 5 
millió forint támogatást 
kapott az önkormányzat. 
Augusztus végéig meg-
történik az akadálymen-
tesítés, a nyílászárók cse-
réje, a külső homlokzat-
festés, valamint az udvar 
térkövezése és parkolók 

kialakítása. A csapadék-
víz elvezetés munkálatai 
előreláthatólag szeptem-
ber végéig befejeződnek. 
A falugondnoki szolgálat 
Államkincstári ellenőr-
zés lezajlott, az ellenőr-
zést végző szerv mindent 
rendben talált. 

Ezek után megtörtént a 
Lovasi Napok beszámo-
lója, a programsorozatot 
Önök az újság hasábjain 
olvashatják. A szervezők 
igyekeztek valamennyi 
korosztályt megszólíta-
ni, a tervezett költségeket 
nem lépték túl, valameny-
nyi fellépővel megkötte-
tett a szerződés.

Szendi Péter

Az elmúlt hetekben három testületi ülést is tartott a 
képviselő-testület. Döntés született arról, hogy mikor-
tól kezdődjenek meg a csapadékvíz elvezetés munkála-
tai a Fő utcában, illetve örvendetes hír, hogy a faluház 
felújítására közel 5 millió forintot nyert el az önkor-
mányzat.
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Gyereknap a faluházban
A rossz időjárás ellenére több mint húsz család látoga-
tott el a faluház nagytermébe. Szerencsére nemcsak a 
gyerekek, hanem az apukák, anyukák és nagyszülők is 
jól érezték magukat. A népi játékoktól kezdve a fajáté-
kon át egészen a csúszdáig mindenki megtalálta a maga 
kedvelt játékát. Sajnos az időjárás nem tette lehetővé, 
ahogy tavaly, hogy a Millenniumi Parkban rendezzük 
meg a programot, de remélhetőleg így is mindenki jól 
érezte magát.

Szendi Péter

 

NYÁRI
LOVAS TÁBOR

 
Lovason a huszárok bázisán
általános-, középiskolások ,

bejárók és bentlakók részére,
napi teljes ellátással!

Lovaglás, kézmûvesség, természet,
 lovas és huszár történelem, kézmûvesség!

(8228. Lovas, Huszárok u. 1.)

A lovas tábor idôpontjai:
2013.

Június 17-tôl - Június 21-ig
Június 24-tôl - Június 28-ig
Július 01-tôl - Július 05-ig
Július 08-tól - július 12-ig

A tábor részleteirôl telefonon, vagy e-mail-
benadunk részletes felvilágosítást!

Kérésére a tábor feltételeirôl tájékoztatót küldünk!
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Baráti üdvözlettel:
Abonyi Gábor

 
Elérhetôségünk: 8228 Lovas, Huszárok u. 1.

Tel.: Abonyi Gábor 0036 20 539 1301
E-mail.: gaborabonyi@gmail. com

Biztosítás-biztonság! 
Jó időben készüljön fel a rossz időkre!

Döntsön Ön is
családja és otthona biztonsága mellett

és kössön lakásbiztosítást
a piacvezető biztosítónál! 

Ezt megteheti már helyben is!

Tel.: 20/310-7241
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Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt 2013. július 12-14-én, az ötödik 
alkalommal megrendezésre kerülő 
Jógahétvégére. 
A Jógahétvége Paloznak Község 
Önkormányzata és a Regionális Jóga 
a Mindennapi Életben Egyesület Érd 
közös rendezvénye, a Paloznaki Ci-
vil Egyesület és a „Paloznak Jövő-
jéért” Közalapítvány, valamint ma-
gánszemélyek támogatásával, közös 
összefogással valósul meg.

A programról röviden:
Július 12., péntek: 
Az V. Jógahétvége megnyitója. Ör-
mény Szimbólumok és Miniatúrák 
Üvegre - Ermone Zabel Martaian 
munkáinak, valamint Nepáli Kolos-
tori Mandalák kiállításának megnyi-
tója, közreműködik: Mérey Anna he-
gedűművész. Esti hangverseny a Ró-
mai Katolikus Templomban: Együtt 
Zengés – Németh Ágnes Kyra, ének 
és Csipszer Dániel, zongora. Esti 
meditáció.

Július 13., szombat:
Jógafoglalkozások több időpontban 
és helyszínen, kezdőknek és hala-
dóknak, gyerekeknek, felnőtteknek, 
szépkorúaknak egyaránt. Előadások: 
- A rejtélyes és elfeledett kolostori 
mandalák (Schvarcz Gabriella), va-
lamint - Sri Jantra – Az Isteni Anya 
(Kaderják Gyula). Gyermek és csa-
ládi programok. Szombat esti műsor 
a Tájház udvar színpadán: Indiai 
versek és táncok. Előadók: Juhász 
Róza, a veszprémi Petőfi Színház 
színésze, Tóth Gabriella Garima, 
táncművész és tanítványai. Kishore 
Kumar indiai (Radzsasztán) ének-, 
gitárművész és Amrit Mishra indi-
ai táblaművész előadása. Anantha 
Vrata szertartás az Isteni Anya tisz-
teletére a Majorudvarban.

Július 14., vasárnap:
Jógafoglalkozások több időpont-
ban és helyszínen, kezdőknek és 
haladóknak, gyerekeknek, felnőt-

teknek és szépkorúaknak egyaránt. 
Előadás: Védikus építészetről min-
denkinek (Titz Márta). Filmbe-
mutató: A hatalmas Himalája – A 
jóga eredete: Mezei Zoltán filmjé-
nek bemutatása és beszélgetés az 
alkotóval. Radzsasztáni ének-, és 
tánctanítás (Kishore Kumar, Amrit 
Mishra és Ábrahám Judit). Gyer-
mek és családi programok. Délutáni 
műsor a Tájház udvar színpadán: 
Bharatanatjam, indiai táncelőadás 
– fellépők: Somi Panni táncműhe-
lyének táncosai Szűcs Judit vezeté-
sével.

A programokon a részvétel ingye-
nes.
A rendezvény alatt jógabüfé mű-
ködik vegetáriánus hideg és meleg 
ételkínálattal mérsékelt árakon. A 
gyakorlásokra jöjjön kényelmes öl-
tözetben és ne tele gyomorral. 
Lehetőség szerint hozzon magával 
polifómot, vagy plédet. 
Szálláslehetőségek: Paloznak: fize-
tő vendégszobák, bérelhető nyara-
lóházak. Alsóörs: Európa Kemping 
(saját stranddal), részletes infor-

máció a www.paloznak.hu oldalon 
található. A szomszédos települé-
sekről (Lovas, Csopak): a www.
balatonriviera.hu oldal ad tájékozta-
tást.

További információ: a szervezőknél, 
a www.paloznak.hu honlapon és a 
Teleházban.
Minden segítséget és felajánlást sze-
retettel fogadunk.
Ha pénzadománnyal támogatná ren-
dezvényünket, akkor befizetését a 
73900092-11061470 számlaszám-
ra tudja megtenni. Kérjük, a közle-
mény rovatba megjegyzésként tün-
tesse fel: „Paloznaki Jógahétvége”.

Főszervező: Nagy Julianna Pushkar 
– Jógaoktató Paloznak +36 (20) 941-
8773
pushkarjuli@gmail.com 

Szervezők: Sári Annamária – ren-
dezvényszervező, Paloznak Önkor-
mányzat +36 (30) 213-0785, 
telehaz@paloznak.hu 

Bartl Betti – Paloznaki Civil Egye-
sület, +36 (70) 524-9487

Jubileumi Jógahétvége Paloznakon
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Megszólalt a telefonom. 
Simon Robi polgárőr tárR-
sam telefonált. Ember kel-
lene a gátra! Van-e időm a 
polgárőr társakkal vasárnap 
elmenni, hogy segítsünk 
a rászorulóknak? Ez nem 
lehetett kérdés!

Vasárnap reggel hat órakor 
találkoztunk az önkormány-
zati hivatal udvarán, hogy fa-
lum buszával elinduljunk ki-
lenc fővel Koroncóra segíteni 
a bajbajutottaknak. Az ön-
kormányzat üzemanyaggal, 
a polgárőrség az ellátásunk 
költségével, a résztvevők a 
szokásos reggelivel járultak 
hozzá elhatározásunkhoz. 

Lapát, gumicsizma és az 
elszántságunk volt a társunk. 

Pontosan száz kilométer 
megtétele után érkeztünk 
meg a Győr melletti kisfa-
lucskába, ahol a tűzről pattant 
polgármester asszony és a ka-
tasztrófavédelem megbízottja 
üdvözölt bennünket. Megtör-
tént a regisztráció és az eliga-
zítás. Előkerültek az általunk 
hozott lapátok, homok volt 
rendesen és zsák meg még 
több. Közel  száz önkéntes fő  
szorgoskodott a zsákok tölté-
sével. A jó hangulat és a tenni 
akarás társak voltak. 

Miután közel öt köbmé-
ter homokot az előírásoknak 
megfelelően zsákba raktunk, 
jött az átvezénylés, deponált 
zsákok gépkocsira rakására. 

Ekkor vettük észre, hogy 
a gát, mely a Bakony-ér pa-
takocskának adott helyet, 
a nyári szokásos harminc 
centiméteres vízmagassága, 
kétméteres szélessége helyett 
közel négy méter magas, és 
harminc méter széles lett. 

A feladatot végrehajtottuk, 
majd a negyven főre duzzadt 
önkéntes csapatunkat átvezé-
nyelték a gátra. Ez már nem 
volt játék. A víz szintje a falu 
északi részének lakott terü-
letét közel három méterrel 
meghaladta. A falu északi és 
déli részét összekötő híd alatt 
talán tíz centiméteres volt a 
távolság a víz szintjétől. A gát 
nem volt biztonságos, hiszen 

a gáton túl már megjelent a 
víz. Egy vízügyi szakember 
elmondta, hogy mi a feladat. 
Pilléreket kellett építenünk 
méteres távolságba, 150 mé-
teres szakaszon, hogy az át-
ázott gátat méterenként meg-
támasszuk közel három méter 
magasságig. 

Egy pillérbe kb, 150 ho-
mokzsák, darbonként 15-20 
kg súllyal került beépítésre. 
Ennél csak az volt súlyosabb, 
mely már el is ázott, vagy 
azt Ács Karcsi baráti alapon, 
– szorgalmát bizonyítandó – 
reggel rakott meg. 

Az ország több részéről reg-
gel érkezett  negyven fős csa-
patunk kitartóan tette a dolgát. 
Nem volt vita! Egy óra aktív 

munka, tíz perc pihenő. A pi-
henőt az szabályozta legfőkép-
pen, hogy a gátra érkező helyi 
- három hete szolgálatba lévő 
-  asszonyok és lányok mikor 
hozták a szendvicset, a kávét, 
a hideg ásványvizet, gyümöl-
csöt. A kiszolgálás példaérté-

kű, melyben a kedvesség és a 
köszönet is benne volt.

Vízből nem volt hiány. Volt 
a gáton belül, a gáton kívül, 
no és a palackokban is folya-
matosan. A hőmérséklet na-
pon 30-35 C fok. Fázni nem 
fázott senki. 

A szinte teljesen átázott 
gát, mozgott a talpunk alatt. 
Ezért a homokzsákot szállító 
gépkocsik a gáttól számított 
ötven méterig boríthatták le 
terhüket. A depóktól aztán 
mindent kézi eszközökkel, 
láncban továbbítottunk! Dél 
körül megérkezett a követke-
ző ötven fős önkéntes. Egy 
kicsit felborították életünket, 
de komoly irányítás alá vet-
tük őket, hiszen irányító nem 

volt, csak feladat meghatáro-
zás az elején. 

Dél körül mikrobuszos ét-
termi önkiszolgálós ebédre 
voltunk hivatalosak a gát tő-
szomszédságában lévő szil-
vás kert fáinak árnyékába, a 
közel négy méteres vízoszlop 

mellett. Gulyásleves, pogá-
csa, csokoládé, banán, kávé, 
ásványvíz és a kedves kiszol-
gálás volt a menü.

Csapatunk bor és pálin-
kaszakértői szemlét tartva 
azonnal kiszámolták, hogy 
a szilváskert, - ami az étter-
münk volt - az idei várható 
és megtalált termésből mi és 
mennyi lehetne a kifőzés ho-
zadéka. Hiába, a szakember, 
az mindenhol szakember.

Tele hassal nagyon nehezen 
lehet újra elkezdeni a munkát, 
de elindítottuk ismét a zsáko-
kat, kézről, kézre. Közben fo-
lyamatosan jöttek kisebb lét-
számban a gátra. Voltak akik 
már több napja ezt csinálták. 
Asszonyok, urak, idősek, fia-
talok. Jó érzés volt köszönni! 
Persze nem egész nap, de mi-
den nap ott voltak ahol a baj 
jelentkezett. 

Hiába! Nagy bajban a ma-
gyar mindig összetart! Kár, 
hogy csak a bajban!

Közel 2000 zsákot mozgat-
tunk meg fejenként. Ez nem 
kevés! 40-45 tonna súly, de 
senki sem panaszkodott. Tet-
tük a dolgunkat és jól! 

Hiába, akkor és ott: „ A 
haza minden előtt!” Bár min-
dig, mindenhol és mindenkor 
így lenne!

Amikor végleg befejeztük a 
munkát, útközben megálltunk 
a hídon, és akkor volt látható, 
hogy: „.....alul a víznek árja, 
azért a víz az úr!...” 

Hál Istennek nem lett igaza 
a költőnek!

Jó érzéssel, a közös mun-
kánkról beszélgetve, reggeli 
maradékunkat elfogyasztva 
tértünk haza kéttornyú fa-
lucskánkba, melynek nevét 
a gáton sokan megtanulták a 
lovasi polgárőröktől!

Akikkel a gáton szívesen 
fogtak kezet: Sárdi Máté, Si-
mon Róbert, Kovács Károly, 
Ács Károly, Csillag József, 
Szabó Miklós, Sólyom István, 
Bácsi Gyula, Abonyi Gábor.

Ha hívnak és várnak, mi 
megyünk!

Abonyi Gábor
a gáton rangidős polgárőr

„Tombold ki te özönvíz, tombold ki magadat...”
(Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger)
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BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ
ALSÓÖRS

8226 Alsóörs Gárdonyi G. u. 6.
Tel: 20/447-1200;

Kisgép, Utánfutó, Takarítógép bérbeadás
Földmunkagépek kezelővel,

beton újrahasznosítás
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu

E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Árak, Árlista, műszaki információk tekintetében 

keresse WEB oldalunkat, vagy hívjon bizalommal!

BIO ELEMÓZSIA
Bio Zöldség-Gyümölcs, Gabona,

Öko és Bio termékek
Házhozszállítás 2 hetente szombaton!

Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya mentes

E-mail: bioelemozsia@gmail.com
Alsóörs és 5 km vonzáskörzetében

kiszállítás ingyen!
Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel

(Zöldség-gyümölcs esetében)
Alma akció: 370 Ft/kg

www.bioelemozsia.hu

Új Bűntető Törvény Könyvet foga-
dott el az Országgyűlés, amely 2013. 
július 1-től lesz hatályos, vagyis az 
utána elkövetett bűncselekménye-
ket már aszerint ítélik meg, a bün-
tetéseket aszerint szabják.

Az új törvény szellemiségében és 
az egyes büntetendő cselekmények 
meghatározásában tér el a jelenleg 
hatályos törvénytől. Előtérbe helyezi, 
kiemelten kezeli a bűntett vagy vét-
ség áldozatát, a sértett védelmét, az 
erőszak visszaszorítására törekszik. 
Ezzel összhangban elmondható, hogy 
szigorúbb, vagyis súlyosabbak a bün-
tetési tételek, a szankciók.
Szakmai szempontok érvényesültek, 
amikor a büntetendő cselekményeket 
jobban részletezi, pontosítja a jogal-
kotó, amikor a zárórendelkezésekben 
egyértelmű és minden cselekménynél 
azonosan értendő meghatározásokat, 
minősítéseket fogalmaz meg. A tör-
vény célja az is, hogy az ítélkezés egy-
ségesebbé váljon, hogy az igazság-

szolgáltatásban dolgozó szakemberek 
egyformán értelmezzék és minősítsék 
a cselekményeket. 
Az alapvető elkövetési formák mellett 
újak is bekerültek, pl.: „kiszolgáltatott 
személy megalázása” (pl.: hajléktala-
nok bántalmazása), „gyermekmun-
ka”, „bűnszervezetben részvétel”, 
amely eddig minősítő körülmény volt.
A tartalom és a megfogalmazás is 
változott: „közlekedés biztonságának 
veszélyeztetése” helyett a „közlekedő 
személyek veszélybe hozása” az em-
berközpontúságot tükrözi.
Bővült az elkövetési lehetőségek köre: 
zaklatás esetében a szexuális indítta-
tást kiemeli (pl.: főnök beosztott vi-
szonylatában).
Megelőző jogos védelem, amit a köz-
nyelv „önvédelemként” ismer, ese-
tében csak az emberi élet kioltására 
nem alkalmas eszköz használható. 
Speciális esete, ha a személy ellen a 
saját lakásában történik a támadás, és 
a támadók csoportosan, fegyveresen/
felfegyverkezve, éjjel törnek a sértett-
re.
A kábítószer terjesztők nem, de a fo-
gyasztók eddig kis mennyiség esetén 
választhatták az elterelés intézményét 
tárgyalás helyett. Ennek a rendelkezés 
szerint előfeltétele lesz a hatóságokkal 
való együttműködés. 
Külön választották az ittas és bódult 
állapotban történő vezetést, és nem 

szükséges a befolyásoltság ténye, 
maga a fogyasztás elég az eljárás 
megindításához.

Az általános rendelkezések között 
szerepel:
•	 a vagyontárgyak lefoglalásának 

szorgalmazása, hogy az okozott kár 
megtérülésére minél nagyobb esély 
legyen,

•	 a büntetési tételek, vagyis a kiszab-
ható büntetések felemelése,

•	 az elévülési idő növelése, a mini-
mális 3 év 5 évre nőtt,

•	 a legsúlyosabb bűncselekmények 
esetén (emberölés, rablás, kifosz-
tás, testisértés) a büntethetőségi 
korhatár 12 éves korra csökkentése,

•	 az ittas vezetés 0,8-ról 0,5 véral-
kohol ezrelékre csökkentése, a 12 
éven aluliak ellen elkövetett bűn-
cselekmények szigorúbb megítélé-
se,

•	 a lefoglalt dolgok származását a 
tulajdonosnak kell igazolni, pl.: le-
gális jövedelem nélkül hogyan tett 
szert értékes tárgyakra.

Ezek az újdonságok az eljárásban 
mindenképpen a nyomozó és ítélkező 
hatóságok munkáját, a valódi igazság-
szolgáltatást szolgálják.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Július 1-től hatályos az új Btk.



XV. Lovasi Napok  - 2013. július 5-6. 
  

Helyszínek: Lovasi Millenniumi Park, Lovasi Nagy Gyula Galéria 

Július 5. (péntek) 

10.00 óra:  Pörköltfőző verseny 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, arcfestés a „Gyermekparadicsomban”   

12.00 óra:  „A tulipánná változott királyfi” a Mesetarisznya Bábszínház előadásában a 
Millenniumi Park nagyszínpadán 

13.00 óra: Lószépségverseny a Lovas Egyesület szervezésében a lovas akadálypályán   

13.45 óra: Főzőverseny eredményhirdetése a Millenniumi Park nagyszínpadán  

14.15 óra Polgármesterek fogathajtó versenye a lovas akadálypályán  

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

Július 6. (szombat) 

17.00 óra:  Hegyeshalmi László festőművész kiállítása  
a Lovasi Nagy Gyula Galériában  
 

18.00 óra:  Csopak Táncegyüttes fellépése a Millenniumi Park  
nagyszínpadán  
 

19.00 óra:  XV. Lovasi Napok rendezvénysorozat ünnepélyes  
megnyitója a Millenniumi Parkban.  
Ünnepi beszédet mond: Dr. Kontrát Károly  
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára  
 

19.15 óra:  Acro Dance (Balatonfüred) fellépése a Millenniumi Park  
nagyszínpadán   
 

20.00 óra:  Korda György és Balázs Klári fellépése a Millenniumi Park 
nagyszínpadán   
 

21.00 óra:  Utcabál a For-Group zenekarral   



15.00-19.00 
óráig: 

„Vigyázz rám!” nagyméretű környezetvédelmi társasjáték 
a Balatonról a Nők a Balatonért Egyesület részvételével  
a Millenniumi Parkban, közben környezeti tanácsadás,  
Balaton játszóház  

15.00 óra: Középkori lovagitorna a Pápai Lovasiskola 
közreműködésével a lovas akadálypályán  

16.00 óra:  Lovas Élet Iskola bemutatója, természetes lóidomítással  
a lovas akadálypályán  
 

17.00 óra:  Sforzátó Rézfúvós Zenekar örökzöld slágereket ad elő a 
Milleniumi Park nagyszínpadán  

17.45 óra:  Tihanyi Asszony kórus fellépése a Millenniumi Park 
nagyszínpadán  

18.15 óra: Dávid Roland musicalest a Millenniumi Park 
nagyszínpadán  
 

19.30 óra:  Zalatnay Sarolta fellépése  
a Millenniumi Park nagyszínpadán   
 

20.30 óra:  Pap Kamilla orientális táncbemutatója  
a Millenniumi Park nagyszínpadán  
 

21.00 
órától:  

Utcabál a Búgócsiga együttessel  
a Millenniumi Park nagyszínpadán  

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Szervező: Lovas Község Önkormányzata 
Kapcsolattartó: Szendi Péter 30-530-3466 és 87-575-083. www.lovasinapok.hu 

 

A két nap során árusok, boros gazdák és vendéglátósok várják szeretettel az érdeklődőket, ráadásul ökopiacot is tartunk  
a parkban. Látogassák meg az egészségsátrat; üdítsék fel testüket-lelküket egy kellemes talpmasszázzsal. 

 

Lehetőség van kisvonatozásra, így megismerhetik a környék nevezetességeit. 
 

Ezúton is köszönjük támogatóinknak, segítőinknek, hogy hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez,  
őket a honlapunkon tekinthetik meg. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 



8 Lovasi Hírek

Ismét sok induló és jó hangulat a pünkösdi lovas versenyen
Május 20-án, 13. alkalommal rendezte 
meg a Lovas Egyesület a hagyományos 
pünkösdi díjugrató és fogathajtó verse-
nyét, melyre idén is szép számmal ér-
keztek versenyzők, és a nézőket is ide-
vonzotta a környék szezonnyitó lovas 
eseménye.

Póni díjugratással kezdődött a nap, 
melyben hat ifjú versenyző mérte ösz-
sze tudását. Öten hibátlanul teljesítették 
az alappályát és az összevetést is, így a 
leggyorsabb - Farkas Boróka Masnival 
a nemesvámosi Pauer LK-ból - nyerte 
a versenyt. A nagylovak küzdelmében, 
kezdő kategóriában (80-90 cm) tizenhét 
indulóból tizenketten hibátlanul teljesí-
tették a pályát, az összevetésben Berényi 
Krisztina Mylord nyergében (Balatonsző-

lősi LK) hibátlan lovaglással, és legjobb 
idővel nyert Speier Veronika -Lukab és 
Kránitz Csenge -Szikra előtt. A verseny 
érdekessége, hogy az első, és a harmadik 
lovas között csupán 0,5 mp különbség 
volt. A haladó ketegóriában, ahol már 
100-110 cm-es akadályokat kellett leküz-
deniük a lovaknak és lovasoknak, tizenhá-
rom indulóból, összevetés után, egyedüli 
hibátlan versenyzőként Marton Veronika 
nyert Kasperrel Kertáról, második Speier 
Viktória Lukabbal, harmadik Vámosi 
Lilla Kasusbellivel. A délutáni program-
ban, a fogathajtáson belül akadályhajtás-
ra és vadászhajtásra egyaránt tizennégy 
kettesfogat, és két egyesfogat nevezett. Az 
akadályhajtás vonalvezetése talán túlzot-
tan nehéz volt, mivel hibátlanul senkinek 
nem sikerült teljesíteni a pályát. A kettes 

fogatoknál Kovács Tamásnak (Balaton-
almádi) verőhibája nem volt, csak némi 
időtúllépése, így ő nyert Leitold Róbert és 
Penk Gábor előtt. Vadászhajtásban Mau-
rer István (Nemesvámos) ismét nem talált 
legyőzőre, szoros küzdelemben Szentesi 
Vajkot és Szőlősi Józsefet utasította maga 
mögé. Az egyes fogatoknál, mindkét 
számban Szőke Tamás (Szentkirálysza-
badja) bizonyult jobbnak Pauer Imrével 
szemben. Kellemes időben, sikeres ver-
senynapot zártunk, bízunk benne, hogy 
a következő alkalommal legalább ennyi 
lovas és néző megtiszteli rendezvényün-
ket. Köszönöm az egyesület tagjainak, a 
támogatóknak és a versenybíróknak a se-
gítséget, szeptember 15-én ismét várunk 
mindenkit a lovaspályára.

Kis Áron


