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Polgármesterek versenyeztek

Paloznak, Nagyvázsony, 
Balatonfűzfő, Nemesvá-
mos, Tihany és Veszprém 
polgármestere valamint 
Lovas és Alsóörs alpol-
gármestere mérte össze 
tudását a Lovasi Napo-
kon rendezett fogathajtó 
versenyen. A versenyzők 

közül többen rutinos lo-
vasok, mások viszont 
szorgalmasan gyakorol-
tak még napokkal a ver-
seny előtt is. Veszprém 
polgármestere Porga 
Gyula először vett részt 
a programon és máris a 
negyedik helyen végzett. 

Harmadik Fábri Szabolcs 
Nagyvázsony polgármes-
tere, második Hull Zita 
Lovas alpolgármestere 
lett. Ő egyébként egye-
düli nőként versenyzett 
a hazai pályán. Az első 
helyezést Tósoki Imre 
Tihany polgármestere ér-
demelte az akadálypálya 
teljesítésével. 
A legjobb időt egyébként 
Nagyvázsony polgármes-
tere futotta, míg a legke-
vesebb, azaz nulla hibával 

Tihany polgármestere és 
Lovas alpolgármestere 
teljesítette a kört. 
A Lovasi Napok szom-
bati napján pörköltfőző 
versenyt is rendeztek, ti-
zenkét csapat nevezett 
jobbnál jobb ételekkel a 
versenyre. A zsűri Bene 
Sándor mesterszakács ve-
zetésével a legjobb három 
helyezettet értékelte és két 
különdíjat is kiosztott. 

Prevics Éva
(Veszprém megyei Napló)

Volt, aki most csinálta először, más hiába 
számított rutinosnak, mégsem tudott az első 
harmadba kerülni. Polgármesterek és alpol-
gármesterek fogathajtó versenyét tartották a 
Lovasi Napokon. 
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Már hagyomány, hogy 
a Lovasi Napok a Nagy 
Gyula Galériában kez-
dődnek, most sem volt 
ez másképp. Az érdeklő-
dők Veszely Jelena szob-
rászművész kiállításában 
gyönyörködhettek. A 
tárlatot Gyárfás End-
re József Attila-díjas író 
nyitotta meg, aki méltatta  
a 97 éves művésznő (nov-
ember 28-án lesz 98 éves) 
alkotásait. A kiállítás au-
gusztus 2-ig tekinthető 
meg a Nagy Gyula Galé-
riában. 
A programok ezután a 
Millenniumi Parkban 
folytatódtak. Ahogy ta-
valy, úgy idén is nagy 
sikert aratott a Csopak 
Táncegyüttes. A műsor 
végén még egy táncház-
ra is invitálták a jelenlé-
vőket. Kicsik és nagyok 
egyaránt eltanulták a nép-
tánc első lépéseit, alapja-
it.
Ezután Ferenczy Gábor-
né polgármester asszony 

köszöntötte a jelenlévő-
ket, és arra bíztatott min-
denkit, hogy érezzék jól 
magukat az elkövetke-
zendő két napban. Ezután 
megköszönte azoknak a 
segítségét, akik támogat-
ták és segítettek a rendez-
vény lebonyolításában. 
Dr. Kontrát Károly parla-
menti államtitkár mindig 
szívesen jön Lovasra, hi-
szen a táj szépsége, a ven-
dégszerető falusi embe-
rek, a finom lovasi borok 
és a színvonalas rendez-
vények, mindig is nagy 
örömmel töltik el. Hang-
súlyozta, hogy a község 
az elmúlt években több 
sikeres pályázaton vett 
részt, ezáltal sokat fej-
lődött a falu, dicsérte az 
önkormányzat munkáját. 
Egyben megígérte, hogy 
a térség országgyűlési 
képviselőjeként továbbra 
is azon lesz, hogy Lovas 
fejlődése töretlen marad-
jon.  Majd biztató szavai 
után megnyitotta a tizen-

hetedik Lovasi Napokat.
Ahogy egyre jobban kö-
zeledtünk este nyolc órá-
hoz, egyre több ember 
tette tiszteletét a Millen-
niumi Parkban. A füredi 
Acro Dance szinte már 
„hazajáró vendégnek” 
számít, számos sikert ér-
tek el az elmúlt hónapok-
ban, nemcsak Magyaror-
szágon, hanem külföldön 
is. Műsoruk ismét sok 
ember tetszését elnyerte, 
a legvégén még a színpad 
előtt is tartottak egy be-
mutatót. 
Csepregi Éva koncertjé-
re több száz ember volt 
kíváncsi. A Neoton Fa-

mília egykori énekes-
nője közvetlenségével, 
szerénységével, hamar 

Nagyon sokan jól érezték
magukat a falunapokon

Több száz ember, kitűnő idő, színvonalas, 
változatos programok - ezek jellemezték a ti-
zenhetedik Lovasi Napokat.

Veszely Jelena és szobrai

Dr. Kontrát Károly parla-
menti államtitkár és Ferenczy 
Gáborné polgármester a 
megnyitón
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belopta magát az embe-
rek szívébe. A népszerű 
énekesnő általános isko-
lásként tanult zongorázni, 
később pedig hegedülni. 
Egy évig a Magyar Rá-
dió gyermekkórusában, 
majd 1970-ben Hoffmann 
Ödönnél tanulta az ének-
lést.  A Kócbabák nevű 
trióban tűnt fel először 
az 1972-es Ki mit tud?-
on, Pál Éva és Fábián 
Éva társaságában énekelt, 
a matematika érettségi 
előtti napon. A Neotonnal 
1973 végén társultak, 
1977-ben Neoton Famí-
lia néven hivatalosan is 
egyesültek.   Napjaink-
ban a Neoton Família 

Sztárjai formációban szo-
kott fellépni. Természete-
sen a legnagyobb sláge-
reket most is elénekelte, 
a közönség többször is 
visszatapsolta. 
Az első nap a Búgócsiga 
együttes utcabáljával zá-
rult. Ismét bebizonyítot-
ták, hogy nem véletlenül 
a környék legnépszerűbb 
együttese, hiszen gazdag 
repertoárjukból a mula-
tós zenétől kezdve a rock 
and rollon át, napjaink 
legismertebb slágerei is 
felcsendültek.
Másnap reggel 9 órakor 
folytatódott tovább a Lo-
vasi Napok. Idén 12 csa-
pat nevezett a pörköltfőző 

versenybe. A háromtagú 
zsűrit (Bene Sándor mes-
terszakács, egyben a zsű-
ri elnöke, Gyukli Gyula 
gasztronómus és borász, 
valamint Prevics Éva a 
Napló újságírója) a ver-
senyző csapatok komoly 
feladat elé állították. Az 
értékeléskor a zsűri elnö-
ke felhívta a figyelmet a 
csapatok számára, hogy 
jövőre mire kell majd el-
sősorban odafigyelniük. 
Ezután került sor a díj-
átadásra. Idén a Lovasi 
Üstökösök nyertek, külön 
díjakban részesült Simon 
Lászlóné és Hull David. 
Ebben az évben népi 
és egyéb szórakoztató 

ügyességi fajátékok vol-
tak a „Gyermekparadi-
csomban”. A fakörhintá-
tól kezdve, a sajtlabirin-
tuson át, egészen a csi-
gafuttatásig volt minden. 
A játékokat szerencsére 
nemcsak a gyerekek, ha-
nem a szülők, nagyszü-
lők is kipróbálták, így 
valóban egy családi nap 
kerekedett. Közben Die-
nes Andrea arcot festett 
és ismételten volt légvár. 
Kora délután a Nők a Ba-
latonért Egyesület jóvol-
tából környezeti tanács-
adásra és Balaton játszó-
házra került sor. Szinte 
valamennyi korosztály 
képviseltette magát, akit 
egy kicsit is érdekel nem-
zeti kincsünk. Szauer 
Rózsa elnökasszony ve-
zetésével elhozták a „Vi-
gyázz rám!” nagyméretű 
társasjátékot is, melyet 
több család kipróbált. So-
kan hasznosnak tartották 
a rendezvényt, mert új 
dolgokat tudtak meg a 
Balatonról. A lovak sze-
relmeseire is gondoltak a 
szervezők, hiszen Nagy 
Zsanettnél lehetőség volt 
pónilovaglásra. 

Sokan várták Csepregi Évát...

Népi játékok, csigaverseny a Gyermekparadicsomban Micsoda triumvirátus: Sárdi Máté, Kovács Olivér és Kovács Kristóf

... aki hatalmas sikert aratott
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A lovas akadálypályán már 
hagyomány, hogy minden 
évben megrendezik a Lo-
vas Egyesület szervezésé-
ben a lószépségversenyt, 
most sem volt ez másképp. 
A versenyről bővebben 
Kis Áron írásában olvas-
hatnak. 
Ezután került sor - immá-
ron harmadik alkalom-
mal - a polgármesterek-
alpolgármesterek fogat-
hajtó versenyére. 2013-
ban Sövényházi Balázs 
Nemesvámos polgármes-
tere győzött, míg tavaly 
Czeglédy Ákos Paloznak 
polgármestere. Idén ösz-
szesen nyolc elöljáró tisz-
telte meg a rendezvényt, 
mely az országban kurió-
zumnak számít. A rekke-
nő hőség ellenére sokan 
szurkoltak a polgármes-
tereknek és az alpolgár-
mestereknek. A jól előké-
szített pályán fontos volt, 
hogy ki mennyit hibázik 
és természetesen az is, 
mennyi idő alatt teljesíti 
a távot. 
Végül az alábbi sorrend 
alakult ki: 
1. Tósoki Imre Tihany 
polgármestere 

2. Hull Zita Lovas al-
polgármestere (egyedüli 
hölgyversenyző volt, rá-
adásul hibátlanul teljesí-
tette a távot, de Tihany el-
sőszámú embere, ha csak 
egy kicsivel is, jobb időt 
futott).
3. Fábry Szabolcs Nagy-
vázsony polgármestere
4. Porga Gyula Veszprém 
polgármestere
5. Czeglédy Ákos Paloz-
nak polgármestere
6. Ferenczy Gábor Alsó-
örs alpolgármestere
7. Marton Béla Balaton-
fűzfő polgármestere
8. Sövényházi Balázs Ne-
mesvámos polgármestere
Valamennyi polgármes-

ter-alpolgármester jól 
érezte magát és megígér-
ték, hogy jövőre ismét 
eljönnek, és „revansot” 
vesznek Tósoki Imre pol-
gármesteren. A dolog ér-
dekessége még az, hogy 
Tihany, Nemesvámos és 
Nagyvázsony polgármes-
terei külön fogattal és se-
gítővel jöttek. Sőt, Fábry 
Szabolcs „lábon”, azaz 
a saját maga által hajtott 
fogatával jött le Lovasra.  
Útközben elvesztette az 
egyik patkót, így a ver-
seny előtt még patkócse-
rére is sor került. 
Idén a Salföldi Kopjások 
törökkori lovagi tornájá-
nak tapsolhatott a nagy-

érdemű, Somogyi Győző 
vezetésével. A látványos 
csatajelenetek, a gyönyö-
rű, korhű ruhák és a szép 
lovak nagy elismerést 
váltottak ki a közönség 
soraiból. 
A programok ezután a 
nagyszínpadon folyta-
tódtak. Legelőször az al-
sóörsi Sirály Népdalkör 
lépett fel, akik balatoni 
és bordalokat énekeltek. 
Őket követte Tóth István 
és Vingli György, akik a 
legnagyobb Máté Péter 
slágereket énekelték el. 
Most először lépett szín-
padra a Lovasi Napok ke-
retén belül a Balaton-fel-
vidéki Borvirág Kamara 
Táncegyüttes, a nagy 
hőség ellenére rendesen 
ropták a táncot. 
Dávid Roland már nem 
először ragadta tapsra a 
nagyérdeműt. A veszp-
rémi énekes 20 éve van 
a pályán, de szintetikus 
gitárosként még csak pár 
éve lép fel. Kiváló hang-
ja, és hozzá a gitárkísére-
te tökéletesen helyettesít 
egy komplett zenekart. 
Ismét bebizonyosodott, 
hogy az élő zenének még 

A zsűri és a polgármester asszony az eredményhirdetés előtt Polgármesterek-alpolgármesterek a fogathajtó verseny előtt

Hull Zita alpolgármester fogatot hajt
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mindig nagy értéke van.
A Csopak Demizson All 
Star Orchestra nem isme-
retlen a lovasi közönség 
számára, már tavaly is itt 
voltak. Alapvetően jazz, 
blues, funky, latin, reggae 
feldolgozásokat játszot-
tak, kicsit saját ízlésükre 
formálva, de műsorukban 
egyre inkább helyet kap-
tak a saját szerzeményeik 
is. 
Este kilenc órakor is-
mét több száz ember jött 
ki a Millenniumi Park-
ba, hiszen Wolf Kati 
énekelt. Az énekesnő a 
gyermekkorát Szentend-
rén töltötte. 1981-ben 
vált ismertté, amikor 
elénekelte a Vuk című 

rajzfilm főcímdalát, az 
eredeti, Maros Gábor ál-
tal előadott szerzemény 
nyomán. A főiskolát 
szolfézs-karvezetés tanár 
szakon végezte, s köz-
ben több együttesben is 
énekelt. Valójában a ma-
gyarországi X-Faktor te-
hetségkutató műsorban 
tűnt fel 2010-ben. Ő 
képviselte Magyarorszá-
got a 2011-es Eurovíziós 
Dalfesztiválon, Düssel-
dorfban, a „Szerelem, 
miért múlsz?” című da-
lának angol magyar nyel-
vű verziójával, a „What 
About My Dreams?” című 
dallal. Közvetlenségé-
vel, humorával és kitűnő 
hangjával hamar belopta 

magát az emberek szívé-
be. Őt is többször vissza-
tapsolta a közönség, sőt 
még vonatozott is a lelkes 
rajongókkal a széksorok 
közt. Nagyon sok kis-
gyerekek segített neki az 
éneklésben és a táncban a 
nagyszínpadon. 
Az este és maga a tizen-
hetedik falunapok a győri 
Jolly Joker utcabáljával 
zárult. A háromtagú ze-
nekar most először lépett 
fel Lovason, nagy sikert 
aratva. 

Összességében elmond-
ható, hogy a sokrétű 
programoknak köszön-
hetően valamennyi kor-
osztály megtalálta a 
maga kedvelt rendezvé-
nyét. Az idő is kegyes 
volt, igaz a nappali káni-
kulát olykor nehéz volt 
elviselni, de ezt leszá-
mítva örülünk annak, 
hogy több száz ember 
jól érezte magát a falu-
napokon.

Szendi Péter

Ló szépségverseny
A falunap keretein belül idén is rendezett ló szépségversenyt a Lovas Egyesület. Tikkasztó melegben voltak 
kénytelenek felvezetni a büszke tulajdonosok, a szebbnél-szebb lovaikat a három tagú szakértő zsűri elé, akik 
elsősorban küllem és ápoltság, majd - lépés és ügetés jármódban - mozgás alapján bíráltak. 
Az összesített pontszámok alapján első helyen egy tizenegy éves quarter horse kanca, Chic In Velvet végzett aki 
Seiler Sarah tulajdona. A második helyet Bujtor Mihály tulajdonában álló Fudge, tizennégy éves quarter horse 
kanca szerezte meg, míg a harmadik egy mini shetland póni csődör, Spirit lett, Sárközi Mária tulajdona. A verseny 
közben a közönség is leadhatta szavazatait, így a közönségdíjat egy hat éves magyar hidegvérű, Szőke névre 
hallgató kanca nyerte, gazdája, Sebestyén István nem kis örömére.
Köszönjük a tulajdonosoknak, hogy eljöttek, és bemutatták gyönyörű lovaikat, köszönjük a zsűrinek, és 
természetesen a nézőknek is a részvételt.

Kis Áron, elnök
Lovas Egyesület

Törökkori lovagitorna a Salföldi Kopjásokkal Wolf Kati és a gyerekek

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetemet fejezzem ki Kis Áronnak, hogy 
megismertette velem a fogathajtást és hogy gya-
korolhattam vele ezt az izgalmas sportot. Büszke 
vagyok az elért eredményre. Hull Zita
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Eljött a nyár eleje és újra 
megrendezésre került a Lovas 
Jövőjéért Egyesület szervezésével, a 
mára már hagyományosnak számító 
Mindenki Piknikje fantázianevű 
családi vetélkedő, ami reményeink 
és a tapasztalataink alapján, gyer-
mekeknek, felnőtteknek, fiataloknak 
és idősebbeknek egyaránt pár órás 
kikapcsolódást és szórakozást kínál. 
Minden alkalommal, amikor 
elérkezik ez a jeles időpont, 
aggodalommal vegyes izgalom 
kerít hatalmába, hogy vajon 
lesznek-e majd akik részt vesznek 

a játékokon, illetve a régi játékosok 
ismét el tudnak-e jönni, hogy újra 
szórakozhassunk együtt egy jót. 
A mostani alkalom is megerősített 
abban, hogy van igény egy ilyen 
önfeledt kikapcsolódásra és az 
utána következő közös sütögetésre, 
beszélgetésre. Köszönöm 
minden résztvevőnek, hogy a 
jelenlétükkel hozzájárultak a piknik 
megrendezéséhez és kellemes 
emléket szereztek önmaguknak és 
egymásnak egyaránt. Köszönöm 
Egyesületünk tagjainak is a 
segítséget, mert az Ő önzetlen 

tevékenységük nélkül szintén nem 
jöhetett volna létre ez a rendezvény. 
Remélem találkozunk a következő 
alkalommal is.
A következő rendezvényünk a 
„Tökfaragás” lesz októberben, 
amire minden gyermeket várunk 
szeretettel. A pontos időpontról, 
szórólapokon fogjuk értesíteni a falu 
lakóit a rendezvény előtti hetekben.
Az egyesületünkről bővebb 
információ a http://www.lovas-je.
info internetes oldalon található.

Vellai János

Mindenki piknikje

Hangverseny lesz a Szűz Mária Szent 
Neve Római Katolikus templomban 
augusztus 15-én 20:00 órakor. A 
belépés díjtalan, adományaikat 
örömmel fogadjuk és templomunk 
szépítésére fordítjuk.

Fellépők: Kiss Domonkos Judit 
(cselló); Bábel Klára (hárfa).
Mindenkit szeretettel várunk és 
hívunk!
A műsorváltoztatás jogát fent tartjuk!

IV. Unplugged
Szombat

 
Egy szál gitár, jó hangulat, neves előadók: Illés, Metro, 
Omega, Ákos, Bikini, Edda, LGT, Quimby, Hobo Blues 
Band, Deák Bill, Led Zeppelin, Beatles, Deep Purple, 
Rolling Stones, Pink Floyd, U2, Queen, Cream, Doors, 
Tom Waits, Johnny Cash, Bob Dylan, Guns & Roses, 
Sting, Carl Perkins, Muddy Waters és még sokan mások... 
Örömzene a javából, egy kis „mini utcazene fesztivál” 
a közösségi színtérben (faluház udvara).
Augusztus 1-jén a fellépők: 
21.00 órától: Dávid Roland
23.00 órától: Gyurácz Tamás
 
Rossz idő esetén a koncertek elmaradnak!

Szendi Péter


