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Együtt énekelt
a közönséggel Lovason

Hatalmas sikert aratott Horváth Charlie jellegzetes hangjával
Eredetileg balett-tán-

cosnak készült, Markó 
Iván évfolyamtársaként 
kezdett, de egy betegség 
miatt szakítania kellett 
ilyen ambícióival. Szé-
kesfehérvári gimnazista 
évei során alapított elő-
ször rockegyüttest Hor-
váth Charlie, aki hatalmas 
koncertet adott a faluna-
pokon.

- Tizennégy éves lehettem, 
amikor elkezdett érdekelni a 
zene, először trombitálni ta-
nultam meg, majd gitározni, 
mindkettőt autodidakta mó-
don. Azt, hogy végül is nem 
balett-táncos lettem, talán 
a Jósisten akarta így.1967-
től a Decca tagja lettem. Az 
együttest jogi okokból át 
kellett neveznünk, választá-
sunk a mexikóvárosi világ-
verseny által megihletve az 
Olympiára esett.Ők voltak 
Magyarországon az első 
rock zenekar, akik fúvóso-
kat használtak. Szinte a hét 
minden napján koncertez-
tünk klubokban, ifi parkok-
ban, egyéb rendezvényeken 
– kezdi a beszélgetést Char-
lie, miközben a szervezők 
hoztak neki egy whiskyt, 
tele jégkockával, hogy stí�l-
szerűek legyünk. 

Az Olympia feloszlása 
után Afrikában töltött két és 
fél évet, mely meghatározó 
része volt Charlie zenei pá-

lyafutásának, hiszen ekkor 
érezte magát talán a leg-
felszabadultabbnak mind 
zeneileg, mind emberileg. 
Az együttes zenei stí�lusát 
ekkor már egyre jobban jel-
lemezte a funk és soul hang-
zás. A csapat bővült Tátrai 
Tiborral és Charlie öccsével, 
Horváth Csabával, aki sza-
xofonozott és fuvolázott.

Hazatérve jött a Generál 
korszak. Charliet és Tát-

rai Tibort felkérte az ép-
pen megszűnő félben lévő 
Generál, amely akkoriban 
Magyarország egyik leg-
népszerűbb zenekarának 
számí�tott, hogy szálljanak 
be a csapatba. A kiváló éne-
kes nem vállalta fel a Ge-
nerál addigi dalait, hiszen 
azok nem az ő hangjára 
voltak í�rva, új produkciót 
kellett létrehozni. A Ze-
negép cí�mű album fun-

ky, rock stí�lusával, egyedi 
hangzásával meghozta a 
várt sikereket. Charlie volt 
az első Magyarországon, 
aki kongázott könnyűzenei 
együttesben, itt érezhető 
volt az afrikai évek hatása. 
Az együttes megszűnése 
után két évig Svájcban és a 
Skandináv országokban ze-
nélt. 

Charlie 1990-ben tért 
haza, és a Tátrai Band éne-
kese lett; szólókarrierje 
1994-ben indult, mely az-
óta is töretlen. – A siker 
titka, hogy rendkívüli ze-
nészekkel játszom együtt. 
Nekem több száz dalt írtak 
az elmúlt években, évtize-
dekben, de ezek nagy része a 
kukában landolt, mert nem 
éreztem bennük azt az átütő 
erőt, amely később slágerré 
válna. Szerencsésnek mond-
hatom magam, hogy hamar 
ráérzek egy demo dalból, 
hogy abból valamit ki le-
het-e hozni vagy sem – fejezi 
be a beszélgetést Charlie, 
aki csodálatosan érezte 
magát Lovason, a festői kör-
nyezetben lévő Millenniumi 
Parkban. Annyira magával 
ragadta a több száz fős kö-
zönség szeretete, hogy a 
legvégén, zenei aláfestés 
nélkül, együtt énekelték el 
a Könnyű álmot hozzon az éj 
cí�mű slágert. 

Szendi Péter
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A Balaton Riviéra arcai
Vízenjárás Edinával: Evezz és élvezd!

Ví�zen járó emberek. 
Látványnak is szép ez a 
nálunk is gyorsan terje-
dő új ví�zisport divat, a 
Stand UpPaddling (SUP), 
magyarul: állva evezés. 
Kráz Edina SUP oktató 
és túravezető négy évvel 
ezelőtt egy portugáliai 
szörf táborban próbálta 
ki ezt a sportot. Szerelem 
volt első látásra. Azóta 
elvégezte a nemzetközi 
szakoktatói tanfolyamot, 
pályát váltott (korábban 
logisztikával foglalko-
zott) és megalapí�totta az 
alsóörsi SUP kölcsönző és 
oktató központot a Pelso 
Kempingben.

Edina mindig sportolt, 
de a SUP-ban találta meg, 
amit keresett, mert ez 
egyszerre fitness és me-
ditáció a természetben. 
Nem véletlenül kezdtek el 
evezni emberek százezrei 
világszerte a tavakon, ten-
gereken, folyókon. Gyor-
san elsajátí�tható és nem 
kell hozzá semmilyen elő-
képzettség. Edina szerint 
a jó egyensúlyérzékkel 
rendelkező emberek pár 
perc alatt képesek átvenni 
a ví�z mozgását és talpon 
maradni, de maximum 
egy óra alatt bárki eljut-
hat ehhez a sikerélmény-
hez. Márpedig aki egyszer 
kipróbálja, milyen ví�zen 
járni, az újra és újra keres-
ni fogja ezt az érzést. 

„Az állva evezés sport-
ja tulajdonképpen kor-
talan, bárki művelheti 
7-től 77 éves korig fizikai 
kondí�ciótól függetlenül. 
De igazából a 30 pluszos 
korosztály körében vált 
különösen népszerűvé itt 
a Balatonon. Ugyanak-
kor persze kiváló családi 
program is lehet, a ki-
sebb gyerekeket a szülők 
a SUP-deszkára ültetve 
viszik, ami bensőséges 

hangulatot kölcsönöz az 
egésznek. A nagyobb gye-
rekeknek már vannak 
speciális, a felnőttekétől 
kisebb deszkáik” – tudom 
meg Edinától. 

„Bár szeretik a szörffel 
összehasonlí�tani, az áll-
va evezés egészen más” 
– hangsúlyozza Edina. 
– „Gondoljunk csak bele, 
hogy szörfözni szélben 
lehet, a SUP-nál pedig 
éppen a szélcsend a ma-

ximális élmény, amikor 
finoman lebeg az ember 
a ví�zen. Persze hullám-
zó ví�zen is lehet evezni, 
az például kitűnő edzés-
mód. A SUP egyébként is 
megmozgat minden iz-
mot, kiváló módja a test 
kondí�cióban tartásának 
minden különösebb erő-
feszí�tés nélkül. Olyan 
edzés, amit élvez az em-
ber. Gyönyörűen fejleszti 
a gerinctartó izmokat, a 

Kráz Edina mindig sportolt, de a SUP-ban találta meg, amit keresett, mert ez egyszerre 
fitness és meditáció a természetben
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folyamatos mikro moz-
gások mozgásban tart-
ják az összes izmunkat, 
a lábunk ujjától a fejünk 
búbjáig. Ráadásul mentá-
lisan is feltölt.”

Kráz Edina már kör-
beevezte barátnőjével a 
Balatont. Tudomásunk 
szerint ők voltak az elsők 
ebben. Szeretnék mások-
kal is megismertetni azt a 
csodálatos élményt, amit 
az egyhetes balatoni túra 
során átéltek, keresik a 
módját, hogyan tudnák 
közkinccsé tenni.  Más, 
rövidebb túrákat rendsze-
resen szerveznek az al-
sóörsi Pelso Kempingből. 
Népszerű például a Nap-
lemente SUP- túrájuk. Jó 
levegő, madárcsicsergés, 
relax! A ví�zen megélni ezt 
a csodát felemelő érzés. 
De minden kedden, pén-
teken és szombaton SUP-
jóga foglalkozás is van az 
alsóörsi Pelso kemping-

ben, Szabó Eszter jóga- es 
SUP -jógaoktató vezetésé-
vel. A hét minden napján 
SUP-oktatás, SUP- relax, 
és Naplemente Túra van 
ugyanitt a SUP oktató és 
túra központban.

Edina bár győri lány, 
kicsit alsóörsinek is tart-
ja magát, itt van a családi 
nyaralójuk, gyerekkora 
nyarai abszolút a Balaton-
hoz kötődnek. O� rül, hogy 
ezzel az új ví�zisport le-
hetőséggel gazdagí�thatja 
gyermekkora szí�nhelyét.

A Balaton Riviéra Tu-
risztikai Egyesülettel 
kezdetektől kiváló a kap-
csolata,  programjaink 
rendszeres résztvevője, 
amiket érdekesnek és szó-
rakoztatónak tart. Hoz-
záteszi még, hogy „fan-
tasztikus érzés most már 
szolgáltatóként is a Bala-
ton Riviérához tartozni.”

Bartuc Gabriella
Edináéknak van egy nagy „csapatszállító” deszkájuk is. 
Ezen különösen vidám együtt talpon maradni

Új könyvek érkeztek a könyvtárba
Felnőtt könyvek

–  Tomor Anita: Álmodtam már rólad
–  Tomor Anita: Még mindig rólad álmodom
–  Stephen Leacock:  Gertrud, a nevelőnő
–  Sharon Bolton: Halj meg kétszer!
–  Jodi Picoult: Szívverés
–  Széplaki György: Láncöltés: egy család évszázada
–  Emma Chase: Egy ágyban a herceggel
–  Enzo Ferrari: Rettenetes örömeim: életem története
–  Jonathan Strahan: Az év legjobb science fiction és 

fantasy novellái
–  Vámosi Miklós: Isten szerelmére: Hogy volt
–  Lauren K. Denton: Menedék
–  Rosamunde Pilcher: Nyáridő
–  M.C. Beaton: Agatha Raisin és a nagy 

veteményesviszály
–  Mary Kay Andrews: A Dagály Klub
–  Rumena Buzsarovszka: A férjem
–  Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos 

naplója

Gyermek könyvek
 
–  Paulette Bourgeois és Brenda Clark: Franklin szüle-

tésnapja
–  Paulette Bourgeois és Brenda Clark: Franklin focizik
–  Bartos Erika: Brúnó Budapesten
–  Czernák Eszter: Sári és Berci otthon
–  Kovalovszki Zoltán: Makaramuki mondókás könyve
–  Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai
–  Holly Webb: Az elhagyott kiskutya
–  Holly Webb: Megmentett kiskutya
–  Kertész Erzsi: A sárkány nyomában

A könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfőn és pénteken 15-18 óráig. 

Mindenkit várok szeretettel:
Magócsi Andrea



A kortárs képzőművészet és a kreatív ipar
Kiállítás, filmvetítés, koncertek Lovason

A Resident Art művésze-
ti ügynökség nyári képző-
művészeti vására, a Nagy 
Gyula Művészeti Alapít-
vánnyal együttműködve, 
idén az Y és Z generációs 
művészek munkáit mutat-
ja be a lovasi Gartenben.

– Célunk, a kortárs kép-
zőművészet minél szélesebb 
körben való bemutatása és 
megismertetése a közön-
séggel. Közel ötven művész 
több mint 200 alkotása lesz 
látható és megvásárolható. 
A kiállítás, mint művészeti 
vásár, új platformot teremt a 
kortárs művek elérhető áron 
való megvásárlására. Ezzel 
nem csak a fiatal művészek 
indulását segítjük, de a fia-
tal műkedvelők és vásárlók 
számára is lehetőséget te-
remtünk az „art world”-be 
való belépésre. „Fedezd fel a 
kortárs művészetet” cí�mmel 
mindenkit várunk Lovasra, 

augusztus 1. és 20. között, 
hétfő kivételével, minden 
nap 22-15 óráig. A tárlat 
ingyenesen látogatható 
– kezdi a beszélgetést 
Schneller János művészet-
történész. 

Festmény, szobor, fotográ-
fia és grafika – valamennyi 
műfaj izgalmas kavalkádja 
várja a látogatókat. Ahogy 
mondani szokták: a grafika a 
gyűjtés előszobája. A vásáron 

a festmények mellett nagy 
számban találhatóak majd 
grafikai munkák, giclée nyo-
mat, szitanyomat, litográfia 
és fametszet. Közös bennük, 
hogy mindegyik szignált, 
számozott, azaz egyedi pél-
dány. Ezzel a válogatással 
a műgyűjtéssel ismerkedő 
vásárlókat szeretnénk meg-
szólí�tani. Küldetésüknek 
tekintik, hogy főként a fi-
atal, feltörekvő, valamint 
néhány már ismert művész 
alkotásán keresztül közelebb 
hozzák a kortárs képzőmű-
vészetet azokhoz, akik nem 
ebben a szcénában aktí�vak, 
de érdeklődnek a mai ten-
denciák iránt. Emellett céljuk 
a vizuális kultúra terjesztése, 
igényes, aktuális, a ma embe-
rének látásmódját és prob-
lémáira reflektáló művek 
eljuttatása az otthonokba is. 
Az ünnepélyes megnyitó au-
gusztus 3-án szombaton 18 

órakor lesz a Nagy Gyula Ga-
lériában.

Az alkotóművészet meg-
álmodója, Szilléry E� va a 
Magyar Nemzet újságí�rója 
elmondta, hogy ebben az 
időszakban több zenei, iro-
dalmi és filmes találkozóval, 
elsősorban képzőművészeti 
tárgyú filmekkel várják a 
helyieket, a környékbelieket 
és az itt pihenőket. A kerti 
mozizás elsősorban képző-
művészeti tárgyú filmeket 
tartogat, Ruben Östlund: A 
négyzet, vagy a tavaly be-
mutatott Milorad Kristic: 
Ruben Brant, a gyűjtő cí�mű 
egész estés animációja és 
a Tiltott absztraktok, Bánki 
Ákos munkája is látható lesz. 
A fellépő vendégek közé vár-
ják mások mellett Wahorn 
Andrást és bandáját, emel-
lett DADA estre készülnek 
Menich-Horváth Istvánnal. 

Szendi Péter

4 Lovasi Hírek

Tartsuk be a sebességet!

A balatonfüredi rendőr-
kapitányság a sebesség-
mérési helyeket a baleseti 
helyzetnek megfelelően 
választja meg, és amelyik 
szakaszon több baleset 
történik, ott jelenlétünk-

kel igyekszünk elejét ven-
ni a száguldozásnak.

Alsóörs, Paloznak, Lovas 
nem tartozik a balesetekkel 
gyakran érintett települé-
sek közé, de az önkormány-
zati igényeket figyelembe 
véve tervezzük a 71-es szá-
mú főúton a heti több alka-
lommal történő mérést, és 
az új helyek kialakí�tására is 
elindí�tottuk az előkészí�tést, 
mivel új pont kialakí�tásá-
hoz engedélyt kell kérnünk.

A balesetek elsődleges 
oka továbbra is a gyorshaj-
tás, és száguldozás során 
az üzemben tartó felel a 
járművel sebességtúllépés-
sel elkövetett jogsértésért. 

(Természetesen nyilatkoz-
hat a tényleges vezetőről, de 
a büntetés elkerülhetetlen).

Lakott területen belül 
személygépkocsival és te-
herautóval a közel 70 km/
órával történő közlekedés 
büntetése 30.000 Ft. Az en-
nél magasabb sebesség bün-
tetése akár több százezer 
forint is lehet. Területünkön 
a leggyakoribb túllépés a 
70-90 km/óra sebesség la-
kott területen, mely jelen-
tősen veszélyezteti a köz-
lekedés más résztvevőit. A 
90 km/óra feletti sebesség 
szerencsére nem jellemző a 
falvakban.

Amennyiben a rendőrség 

megállí�tásos módszerrel 
végez sebesség ellenőrzést, 
úgy a helyszí�nen általában 
10-20.000 forint helyszí�ni 
bí�rságot szab ki a 69 km/óra 
alatti gyorshajtások esetén. 
Szeretnénk, ha nem csak 
a bí�rság befizetésétől való 
tartás, hanem a biztonsá-
gos közlekedés érdekében 
minél többen betartanák a 
sebességkorlátozást lakott 
területen, és azon kí�vül is, 
hiszen mindenkit hazavár-
nak. A száguldás növeli a 
baleseti sérülés vagy halál 
kockázatát.

Regdon László
rendőrkapitány

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság

Schneller János
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Fenyvesi Ottó a kubista kollázs nyomán buzdít
– nagyobb teret nyit a befogadói képzeletnek

Fragmentumok tük-
röződése címmel nyílt 
kiállítása Fenyvesi Ottó 
költő, képzőművésznek 
a Nagy Gyula Galériá-
ban. Vizuális költészete 
a kollázsokból építke-
zik. Módszere abban 
rejlik, hogy a kollázst 
nem az utánzásra veszi 
igénybe, hanem új kife-
jezési formaként hasz-
nálja azokat.

Nagyon sokan eljöttek 
a gyönyörű, idillikus han-
gulatú kertbe. A vendé-
geket Ferenczy Gáborné 
polgármester köszön-
tötte, aki egy személyes 
kötődését mondta el. Ko-
rábban óvoda volt itt, és 
ő az elsők között lehetett, 
aki ebben a szép épületé-
ben és ebben a csodálatos 
környezetben volt óvo-
dás, ezért is öröm számá-
ra, hogy itt köszöntheti a 
tárlat résztvevőit.

A kiállí�tást Mészáros 
Zoltán, a Veszprém Eu-
rópa Kulturális Fővárosa 
2023 Zrt. vezérigazga-
tója nyitotta meg, a tőle 
megszokott közvetlen 
stí�lusában. – O� rülök, 
hogy ilyen igényes zene 
fogadott, mert - ahogy 
mondani szokták - aki 
rockernek született, az 
rocker is marad –kezdte 
beszédét, a vendégek ér-
kezésekor hallható egyik 
Deep Purple slágerre 
utalva. – Tizenhárom 
évig rádióztam, míg Ottó 
Újvidéken 1975-től 1990-
ig, így ezért is összeköt 
bennünket egy szoros 
barátság. Azért is örü-
lök, hogy itt lehetek, mert 
nagy örömömre most 
már én is kötődöm Lo-
vashoz. Éppen a mai nap 
posztoltam ki a közössé-
gi hálómon, hogy április 
végi szőlőtelepítésünknek 
köszönhetően olaszriz-

lingünk már cseperedő-
ben van. Közismert, hogy 
Veszprém lesz 2023-ban 
Európa kulturális fővá-
rosa. Szeretnénk majd 
bevonni Lovast is abba 
a kulturális életbe, mely 
nemcsak Veszprémet ha-
tározza meg, hanem a 
környező településeket is.

Ezután Orcsik Roland a 
Szegedi Tudományegye-
tem oktatója méltatta 
a szí�nvonalas kiállí�tást. 

Elmondta, hogy Fenyve-
si Ottó az újrahasznosí�-
tás művészi módszerét, 
a junk artot választja. 
Kollázsai erőteljesen 
szembesí�tenek azzal, 
hogy a tudatunk média-
manipuláció. – Fenyvesi 
a kubista kollázs nyomán 
buzdít, bíráljuk felül azt, 
amit művészetnek, hírnek, 
valóságnak, vagyis mé-
diatartalomnak hiszünk. 
Kollázsain nem pusztán a 
szórakoztatóiparból, ha-
nem az úgynevezett ma-
gas kultúrából vett idé-
zetek is szerepelnek, ezek 
kiegészülnek a szubkultu-
rális zenék dalszövegeivel. 
Alkotásaiban a technika 
mentén a képiség veszi át 
az irányító szerepet, s így 
a kollázs nagyobb teret 
nyit a befogadói képze-
letnek, képes átléptetni a 
nézőt vagy az olvasót egy 
másik műbe, egy másik 
művészetbe.

Az esemény szí�nvona-
lát emelte a TMK Alkal-
mi Társulás táncszí�nházi 
csoportja. A tárlat kurá-
tora S. Rieder Zsuzsanna 
volt, az alkotásokat július 
26-ig lehet megtekinteni.

Szendi Péter

Mészáros Zoltán Orcsik Roland
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Ismét nem sikerült a címvédés
– Idén Tósoki Imre nyerte a polgármesterek-alpolgármesterek 

fogathajtóversenyét

Fergeteges Lovasi Napok sztárvendégekkel
Huszonegyedik alka-

lommal rendezték meg 
Lovason a falunapokat. 
Az idei programsorozat 
a Nagy Gyula Galériában 
kezdődött, Fenyvesi Ottó 
Fragmentumok tükröző-
dése című kiállításával.

Ezt követően a programok 
a Millenniumi Parkban foly-
tatódtak. A Balatonfűzfői Ha-
gyományőrző és Nosztalgia 
Táncklub most először lépett 
fel a településen. Moldvai, 
rábaközi, rimóci, dunántúli 
üveges és kalocsait tánco-
kat adtak elő nagy sikerrel, 
majd a legvégén bevonták a 
közönséget egy táncházba. 
Ezt követően Ferenczy Gá-
borné polgármester meg-
nyitotta a falunapokat, majd 
jött Charlie, aki jellegzetes 
hangjával elvarázsolta a né-
zőket, és a legvégén közösen 
énekelték el a Könnyű álmot 
hozzon az éj cí�mű slágert. Az 
első nap a Tony Joker Band 
utcabáljával zárult.

Másnap délelőtt már a 
kulináris élvezeteké volt a 
főszerep. Idén hat csapat 
nevezett be a bográcsban 
főtt és tárcsán sült ételek 
versenyébe. Voltak, akik 
sertésből, más marhából, de 
voltak, akik vadhúsból ké-
szí�tették el a finomabbnál-
finomabb ételeket. A zsűri 
tagjai: Bene Sándor mester-
szakács, Gyukli Gyula borász 
és Kásás Zoltán, egykori 
kiváló ví�zilabdázó voltak, ő 
egyébként ezer szállal kötő-
dik a községhez, hiszen itt 
van nyaralója. A lovasi Safi 
Duó szarvas pörköltje, illet-
ve grillezett őzcombja lett 
mindkét kategóriában az 
első helyezett. A szervezők 
gondoltak a gyerekekre is, 
nekik népi játszótérrel ked-
veskedtek, illetve volt tűzol-
tó- és rendőrautó bemutató 
is, valamint pónilovaglás. 
Ugyanakkor meg lehetett ta-

nulni a nemezelést, valamint 
ismerkedni lehetett a kosár-
fonással és a fazekasmester-
séggel is.

A polgármesterek-alpol-
gármesterek fogathajtó 
versenyét idén hetedik al-

kalommal szervezték meg. 
Az országban kuriózumnak 
számí�tó eseményen Tósoki 
Imre Tihany első embere 
végzett az élen, megelőzve 
Ferenczy Gábort Alsóörs 
alpolgármesterét. A do-

bogó harmadik fokára Sö-
vényházi Balázs Nemesvá-
mos polgármestere futott 
be, í�gy ismét nem sikerült 
a cí�mvédés. Talabér Márta 
Várpalota önkormányzatá-
nak vezetője elsőként mé-
rettette meg magát a ver-
senyen.

Délutántól a programok a 
nagyszí�npadon folytatódtak. 
Az Alsóörsi Sirály Népdal-
kör után Balatonfüred Vá-
ros Fúvószenekara, majd a 
várpalotai FunThomas Band 
lépett fel. Ismét bebizonyo-
sodott, hogy az élőzenének 
varázsa van, hatalmas vas-
tapsot kaptak. A második 
napot dr. Kontrát Károly or-
szággyűlési képviselő zárta, 
beszédében hangsúlyozta, 
hogy a község mindig is 
közel állt és áll a szí�véhez. 
Egyben felhí�vta a vendégek 
figyelmét arra, hogy Lova-
son a lovas turizmus, a bor 
és gasztronómia példaérté-
kű. Az est sztárvendége pe-
dig Sasvári Sándor volt, aki 
fergeteges koncertet adott. 
A huszonegyedik Lovasi Na-
pok a Sa-Si Duó fellépésével 
zárult.

Szendi Péter
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Egy mindenkiért:

Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület

Aki betársul a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egye-
sületbe, egyből öt telepü-
lés - Felsőörs, Alsóörs, Lo-
vas, Paloznak és Csopak 
– kí�nálatában jelenik meg. 
Az egyesület honlapján 
(www.balatonriviera.hu), 
kiadványainkban és mun-
katársainknál egy helyen 
minden információ meg-
található a tagságról és 
erről a sokszí�nű, gyönyö-
rű vidékről.

I�gy együtt, szövetség-
ben, egyedi élményeket 
kí�nálhatunk a turisták-
nak: a szálláshelyek szé-
les palettáját, sportos ki-
hí�vásokat, szabadidős és 
gasztronómiai élménye-
ket. Aki nyugalomra vá-
gyik, számára is vannak 
ötleteink, ugyanakkor az 
adrenalin vadászok is ta-
lálnak megfelelő progra-
mokat nálunk.

Az egyesület fő cél-
ja Alsóörs, Csopak, Fel-
sőörs, Lovas, Paloznak 
községek közigazgatási 
területén támogatni a tu-
risztikai vállalkozások 
tevékenységét, ellátni az 
idegenforgalomban érin-
tett személyek és cégek 
érdekképviseletét, közös 
marketing feladatait, ösz-
szehangolni e gazdasági 
szereplők tevékenységét, 
fejleszteni a térségben 
meglévő turisztikai ter-
mékek kí�nálatát. Ennek a 
célnak érdekében az egye-

sület vállalja és ellátja a 
részes települések turisz-
tikai marketingmunkáját, 
az egységes arculat kiala-
kí�tását, működteti infor-
mációs irodáit és a közös 
értékesí�tési rendszert. 
Alsóörsön éves nyitva tar-
tással, Csopakon szezoná-
lisan üzemelnek Turiszti-
kai Információs Irodáink, 
a kettőben együttesen, 
éves szinten több mint 
45.000 látogatót szolgá-
lunk ki, tájékoztatunk 
a látnivalókról, szállás-
helyekről, az egyesületi 
tagok szolgáltatásairól, 
értékesí�tünk vonatjegyet, 
szí�nház- és koncertjegyet, 
horgászjegyet, helyi kéz-
művesek termékeit, stb.

Szakmai tevékenysége-
ink között kiemelt feladat 
az egységes marketing-
re való törekvés, mely-
nek révén az egyesület 
több kiadványt jelentet 
meg rendszeresen, vala-
mint turisztikai honlapot, 
Facebook oldalt üzemel-
tet. Az egyesület rendsze-
resen megjelenik utazási 
vásárokon, számos mar-
keting kampányt bonyolí�t 
le. Tavasszal és ősszel ren-
dezvények szervezésével 
részt veszünk a Nyitott 
Balaton akcióban, mely-
nek célja a térség nyári 
szezonon kí�vüli látoga-
tottságának és a vendég-
éjszakák számának növe-
lése. Ezek eredményeként 

a Balaton Riviéra, mint 
márka és a desztinációt 
alkotó települések neve, 
már egyre ismertebb.

A Balaton Riviéra Tu-
risztikai Egyesület szol-
gáltatásait tagként a 
belépési nyilatkozat alá-
í�rásával lehet igénybe 
venni, személyesen az 
alsóörsi Tourinform Iro-
dában (Vasút u. 3., és te-
lefon: 70/3718501, info@
balatonriviera.hu). Az 
éves tagdí�j szimbolikus, 
ezért cserébe tagunk 
felkerül a honlapunkra, 
szállásadóként bekerül 
az internetes szálláshely 
közvetí�tésbe, szolgáltató-
ként tevékenységét kí�nál-
juk a vendégeknek.

A Balaton Riviéra Tu-
risztikai Egyesület része 
a Balaton Best térségnek, 
ami Balatonalmádi, Ti-
hany, Veszprém három-
szögében (de Eplényben, 
Herenden is) kí�nál kedvez-
ményeket a vendégeknek. 
A Best-kártyát szállásadó 
partnereinken keresztül 
vehetik igénybe a vendé-
gek, szolgáltató partnere-

ink kedvezményt adóként 
csatlakozhatnak a rend-
szerhez. Az igénybe vehe-
tő Best-kártya kedvezmé-
nyek közül legjelentősebb 
a 40-100%-os strandbelé-
pő, és az ingyenes térségi 
közlekedés a buszjárato-
kon, valamint 50%-os ked-
vezmény a MA�V vonatain. 
A Best-kedvezmény igény-
be vehető továbbá a térség 
kulturális rendezvényein, 
éttermekben, kölcsönzők-
ben, vitorlázás alkalmával, 
kalandparkokban, Eplény-
ben, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park látogatóhe-
lyein, stb.

Várunk tehát minden 
turizmusban érdekelt sze-
mélyt, céget, civil szerve-
zetet, csatlakozzon hoz-
zánk, hogy együtt épí�tsük 
a térség kí�nálatát, közö-
sen dolgozzuk ki és való-
sí�tsuk meg az „életre szóló 
élményt”, amiért a vendég 
a Balaton Riviérájára ér-
kezik, amiről mesélni fog 
másoknak is, ami kihagy-
hatatlan.

Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Lovas Község Önkormányzata köszönetét szeretné kifejezni a XXI. Lovasi Napok támo-
gatóinak: Alsóörs Község Önkormányzatának, Paloznak Község Önkormányzatának, a 
Skicc Nyomdának, továbbá mindazon civil szervezeteknek, borászatoknak, magánsze-
mélyeknek, akik adományukkal, szabadidejük feláldozásával hozzájárultak a faluna-
pok sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához.

Ahhoz, hogy a XXI. Lovasi Napok jól sikerült, kellett jó néhány ember, akik szabadidejüket is 
feláldozva felállították a színpadot, Sárdi Máté falugondnok vezetésével a Millenniumi Park-
ban. Ezt nevezik CSAPATMUNKÁNAK!

Főzőverseny eredményei
Tárcsán sült ételek: 
I. helyezett: Safi Duó
II.  helyezett: Muki
III. helyezett: Fedő és a Tyúkok

Bográcsban készült ételek: 
I. helyezett: Safi Duó
II. helyezett: Tradicionális Marha Gyomra
III. helyezett:Főnix

Különdíjas: Lovasi Suhancok
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