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Múltba révedés és település marketing
Sikeres volt az idei Lovasi Napok – beszélgetés Kemenes Dénes polgármesterrel

Sokan, sokféleképpen ér-
tékelik az idei Lovasi Na-
pokat, mely rendhagyó, 
ugyanakkor különleges volt. 
A szervezők megőrizték és 
felsorakoztatták a település 
értékeit, ugyanakkor a mos-
tani rendezvénysorozat tíz 
éves jubileumát ünnepelte.  
Mi most a falu első emberé-
nek a gondolataira voltunk 
kíváncsiak, mely egyfajta 
múltba tekintés volt, vázol-
va a jövőképet.

–		 Polgármester	 úr	 milyen-
nek	 ítélte	meg	a	mostani	Lo-
vasi	 Napokat,	 mely	 a	 rene-
szánsz	időket	megidézte	?

–		 Két	 évvel	 ezelőtt	 kezd-
tük	 megújítani	 rendezvény-
sorozatunkat,	mely	az	 ideire	
is	 jellemző	 volt.	 Az	 elmúlt	
évben	alakult	egy	Lovasi	Na-
pok	baráti	kör,	mely	a	továb-
biakban	egyesületként	kíván	
működni.	A	jó	néhány	patri-
óta	már	tavaly	ősszel	elkezdte	
szervezni	 a	 Lovasi	 Napokat.	
Természetesen	 elemeztük	
az	 elmúlt	 évi	 programsoro-
zatot,	 próbáltuk	 a	 hibáinkat	
kiküszöbölni.	 Még	 túlsá-
gosan	 frissek	 az	 élmények,	
-	hiszen	tegnap	fejeződtek	be	
a	rendezvények	-	de	úgy	gon-
dolom,	 hogy	 minden	 igényt	
kielégítő	volt	a	Lovasi	Napok,	
minden	korosztály	megtalál-
ta	a	maga	rendezvényét.	

–	Tíz	évvel	ezelőtt	még	meg-
lehetősen	„mostoha”	körülmé-
nyek	között	indult	el	a	Lovasi	
Napok.	 Azóta	 a	 rendezvény-
sorozat	 egyre	 inkább	 „kinőt-
te”	magát,	mely	a	helyszínek-

ben	is	megmutatkozik...
–	Annak	 idején	csak	a	Sa-

vanyúvíz	forrás	környéke	állt	
a	rendelkezésünkre,	mely	ki-
csi	volt	a	lovasoknak,	illetve	a	
nézők	számára	is.	Hihetetlen	
nagy	 összefogással	 és	 tár-
sadalmi	 munkával	 sikerült	
megtartanunk	 a	 első	 lovasi	
falunapokat.	 Úgy	 gondolta	
akkor	a	falu	lakossága,	hogy	

évente	 egyszer	 szükség	 van	
egy	olyan	hétvégére,	 amikor	
az	 emberek	 kikapcsolód-
nak,	bebizonyítjuk	azt,	hogy	
Lovason	 is	 vannak	 értékek,	
nemcsak	 a	 környező	 telepü-
léseken.	 Emlékszem	 az	 első	
kiállításunkra,	 mely	 a	 tető-
térben	 zajlott,	 porban	 és	 az	
elektromos	kábelek	közepet-
te.	Azóta	sok	minden	történt	
az	 életünkben,	 hiszen	 idő-
közben	 büszkélkedhetünk	 a	
Nagy	Gyula	Galériával,	mely	
számos	sikeres	tárlatot	hozott	
el	 a	 lovasi	 embereknek,	 mit	
például	 a	 Lucien	 Hervé	 ki-
állítás.	 Lovas	 ezáltal	 Európa	
fotóművészetét	és	építészetét	

kedvelő	emberek	figyelmének	
középpontjába	is	kerülhetett.	
A	kiállítás	megnyitóján	Keré-
nyi	József	Kossuth-díjas	épí-
tész	 mindezt	 így	 fogalmazta	
meg:	a	fotókat	először	a	vilá-
gon	Lovason	lehetett	kiállíta-
ni.	 Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 most	
nem	 a	 magyar	 embereknek	
kell	 elzarándokolniuk	 Euró-
pába,	 hanem	 Európából	 kell	

Lovasra	jönni,	hogy	ezeket	az	
egyedi,	soha	nem	látott	fotó-
kat	megtekinthessék.

–	Nemcsak	az	emberek,	ha-
nem	 a	 Millennium	 Park	 is	
sokat	köszönhet	a	Lovasi	Na-
poknak.	Hiszen	amióta	útjára	
indították	ezt	a	programsoro-
zatot,	évről-évre	megszépül	a	
falu	 szívében	 található	 park.	
Ön	is	így	gondolja	ezt	polgár-
mester	úr?

–	A	lovasi	lakosok	és	Lovas	
községet	 támogatók	 segítsé-
gével	 valóban	 elmondható	
mindez.	 Ez	 persze	 vonzza	
maga	után	a	távolabbi	kilátá-
sainkat	is,	hiszen	nem	tagad-
juk,	 hogy	 egy	 faluközpont	

megújítást	 szeretnénk	 elér-
ni,	 mely	 sok	 problémánkra	
megoldást	jelentene.	Ismétel-
ten	kiemelném	az	összefogás	
erejét,	 hiszen	 anélkül	 a	 ren-
dezvényeink,	 fejlesztéseink	
nem	 valósulnának	 meg.	 Kis	
költségvetéssel	 rendelkező	
község	vagyunk,	csekély	ön-
erővel,	a	pályázati	támogatá-
sokon	kívül	szükségünk	van	
a	 társadalmi	 munkákra,	 az	
önzetlen	segítségre.	Ezt	min-
denképpen	pozitívan	kell	ér-
tékelni.	

–	Idén	 azonban	 már	 jegyet	
is	 kellett	 venniük	 a	 nem	 Lo-
vason	 élő	 embereknek.	 Erre	
miért	volt	szükség?

–	Áttételesen,	de	ide	tartozik	
az	is,	hogy	bevezettük	a	támo-
gatói	 jegyek	 vásárlását.	 Erre	
több	okból	is	szükség	volt.	Az	
egyik	 talán	 legfőbb	 ok,	 hogy	
-	mint	már	az	 előbb	 szó	volt	
róla	 -	 nagyon	 sok	 munkája,	
pénze	van	a	lovasi	lakosoknak	
és	 támogatónak	 abban,	 hogy	
a	 Lovasi	 Napok	 tíz	 év	 alatt	
idáig	 eljutott.	 Egyre	 drágáb-
bak	az	igényes	produkciók	és	
úgy	gondoljuk,	ehhez	ne	csak	
a	lovasi	lakosok	és	támogatóik	
járuljanak	hozzá,	hanem	azok	
is,	akik	az	ország	más	részéből	
látogatnak	ide,	ők	is	legyenek	
részesei	 a	 rendezvény	 fenn-
tarthatóságának,	hiszen	ezért	
jó	programot	és	szolgáltatáso-
kat	kapnak.	Másrészt	ez	is	egy	
tényező	ahhoz,	hogy	több	lá-
bon	álljon	a	rendezvény	anya-
gi	szempontból.

(folytatás	a	2.	oldalon)
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Harmadrészt	 pedig	 ma	

már	 a	 pályázatoknál	 fontos	
szempont	 a	 fenntarthatóság,	
aminek	ez	is	egy	elévülhetet-
len	része.	

Ismereteink	 szerint	 a	 jegy	
ára	 miatt	 nem	 reklamáltak,	
inkább	 azért,	 hogy	 miért	
nem	 több	 helyen	 lehetett	
vásárolni.	 Sajnos	 ez	 plusz	
létszámot	 igénylő	 probléma,	
ami	 az	 idén	 nem	 állt	 a	 ren-
delkezésünkre,	 ezt	 a	 követ-
kező	 évben	 megpróbáljuk	
orvosolni.

–	Ha	 jól	 tudom	 Önök	 most	
már	 „kikérik	 maguknak”,	
hogy	a	köztudatban	ez	a	há-
rom	 nap	 ne	 falunapokként,	
hanem	Lovasi	Napokként	fo-
rogjon...

–	Túl	 azon	 által,	 hogy	 a	
helyi	 lakosoknak	 örömet	
kívántunk	 teremteni,	 fon-
tosnak	 éreztük,	 hogy	 a	 tele-
pülésünkre	 látogató	 szemé-

lyek	 megismerjék	 Lovast,	 az	
értékeinket,	 környezetünket	
és	 a	 kultúránkat.	 Remélem,	
hogy	 tíz	 év	 múlva	 még	 na-
gyobb	lehetőségekről	tudunk	
majd	 beszélni.	 Szeretnénk	
megmutatni	 történelmi	 ér-
tékeinket,	mely	valami	oknál	
fogva	 nem	 lettek	 ismertek.	
Gondolok	 itt	 elsősorban	 az	
őskori	 vörös	 festékbányára,	
amit	még	a	Lovasi	Napok	te-
matikájába	nem	tudtunk	be-
illeszteni,	 de	 minden	 erőnk-
kel	 azon	 leszünk,	 hogy	 ez	 is	
megvalósuljon.

Somogyi	 Győző	 szavait	
szeretném	 idézni,	 miszerint	
Lovasnak	 nem	 kell	 kreálni	
egy	 eseményt	 ahhoz,	 hogy	
a	 történelemhez	 visszanyúl-
jon,	 hiszen	 a	 lovasi	 csata,	
valós	 eseményeken	 alapszik.	
Fontosnak	 tartjuk	 a	 hagyo-
mányok	 ápolását,	 értékeink	
bemutatását	és	megőrzését.

–	Kuriózumnak	 számított	

idén,	 hogy	 a	 Lovasi	 Napok-
hoz	 csatlakozott	 Alsóörs	 és	
Paloznak	is.	Ezek	szerint	igaz	
az	 a	 mondás,	 hogy	 „egyedül	
nem	megy”	?

–	Csak	 ismételni	 tudom	
magamat,	 miszerint	 közös	
gondolkodással,	 összetarto-
zással	 lehet	 felépíteni	 azokat	
a	marketing	tevékenységeket,	
melyet	mi	képtelenek	lennénk	
egyedül	megvalósítani.	Ezért	
van	 szükség	 a	 szomszédos	
településekkel	 való	 kapcso-
lattartásra,	melyet	a	 jövőben	
tovább	kívánunk		fejleszteni.	
Ha	már	az	úgynevezett	„PR”	
szóba	 került,	 akkor	 had	 je-
gyezzem	meg,	hogy	a	telepü-
lés	marketing	szempontjából	
is	 nagyon	 jelentős	 a	 rendez-
vénysorozatunk.	 Az	 elmúlt	
hetek	 során	 nagyon	 sokszor	
elhangzott	 Lovas	 neve	 pozi-
tívan	a	médiákban.	Ezt	fize-
tett	 hirdetésként	 soha	 nem	
tudtuk	megtenni.	

–	Banális	a	kérdés,	de	miért	
fontos	ez?	

–	Hát	azért,	mert	így	közvet-
lenül	bekerül	a	 település	neve	
a	 turizmus	 vérkeringésébe.	
Közvetve	 pedig,	 -	 ha	 pozitív	
kép	alakul	ki	a	faluról	-	emel-
kedik	 az	 ingatlanpiaci	 értéke,	
ami	 segíti	 az	 állandó	 lakosok	
létszámának	növelését.	De	ta-
lán	 a	 legfontosabb,	 ha	 jó	 egy	
település	híre,	ha	a	 jó	rendez-
vényekről,	 az	 összefogásról,	 a	
nyugalomról	hallanak	az	em-
berek,	akkor	büszkén	lehet	vál-
lalni	a	lovasi	nevet,	és	így	talán	
fiataljaink	sem	másutt	próbál-
nak	szerencsét,	hanem	inkább	
itthon	 maradnak.	 Örömöm-
re	 szolgál,	 hogy	 erre	 is	 egyre	
több	példa	van.	Reméljük	a	10.	
Lovasi	Napok	ezekhez	is	hoz-
zájárult.	Bízom	abban,	hogy	a	
Lovasi	 Napokra	 idelátogatott	
több	ezer	vendégünk		Lovas	jó	
hírét	viszi	az	országba.	

Szendi	Péter
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Sikeres volt az idei Lovasi Napok – beszélgetés Kemenes Dénes polgármesterrel

Bogyiszlói lakodalmas kalács receptje
Hozzávalók tésztához:
70 dkg liszt, 1,5 dl étolaj, 4,5 dl tej, 5 dkg élesztő, 2 evőkanál cukor, pici só, 5 dl tejföl, bors.

Elkészítés: 
A tejet a cukorral megmelegítem és az élesztőt felfuttatom. Hozzáadom a lisztet, sót, 
étolajat és bedagasztom.  Kulcsos kalácsokat formázok, kb. 24 db jön ki belőle. Ezután a 
tepsibe kel ½ órát. Mikor kisült, még forrón borsos-sós tejfölbe forgatom és lefedem. Így 
nagyon jó puha lesz.

Narancsos Túrótorta
Érett és finom, édes narancsokra van szükségünk ahhoz, hogy a torta tökéletes legyen. 
A torta ízvilágához nélkülözhetetlen a narancshéj aromája, ezért olyan narancsot kell 
vásárolnunk, amelynek a héját nem kezelték tartósító, illetve vegyszerrel. Hogy tényleg csak 
a héj aromája kerüljön bele a krémbe, kockacukorral átdörzsöljük. Így némi fáradság árán 
elkerülhetjük, hogy a fehér, belső héj enyhén kesernyés íze elrontsa a krémet.
Hozzávalók:
300 g mélyhűtött leveles tészta.
A túrókrémhez:
7 zselatinlap, 3 tojássárgája, 120 g cukor, 1 késhegynyi só, 3 narancs (1,25 dl narancslé), 50 
g kockacukor, 1,25 dl tej, 400 g tehéntúró, 5 dl tejszín.
A cukormázhoz:
1 narancs leve (0,3 dl), 80 g porcukor.
Továbbá:
egy 26 cm átmérőjű kapcsos tortaforma vagy tortagyűrű, 12 narancsfilé a díszítéshez.

1. A tésztát hagyjuk felengedni, nagyobb kockákra vágjuk, és lisztezett deszkán ismét 
összegyúrjuk. Így sütés közben a tészta nem nő magasra. Két cipóra osztjuk, és két 28 cm 
átmérőjű kerek lapra nyújtjuk. Mindkettőt sütőpapírral béleljük, tepsibe fektetjük, villával 
sűrűn megszurkáljuk. Fél órát pihentetjük, majd 220 Celsius fokra előmelegített sütőben 10-
12 percig, világosbarnára sütjük. Sütés közben a lapok „összemennek” 26 cm átmérőjűre.

2. A krémhez a zselatint beáztatjuk hideg vízbe. Egy lábaskában kikeverjük a  tojások 
sárgáját a cukorral és a sóval. Szorgosan ledörzsöljük kockacukorral a megmosott narancsok 
héját, és a tojáshoz adjuk. Felöntjük a narancslével és a tejjel, habverővel erőteljesen keverve 
majdnem forráspontig hevítjük. A zselatint kinyomkodjuk, a krémhez adjuk, olvadásig 
keverjük. A túrót egy tálba tesszük, hozzáadjuk a kissé kihűlt krémet, és habverővel, erőteljes 
mozdulatokkal azonnal sima krémmé keverjük. A tejszínt kemény habbá verjük, és gyorsan 
beledolgozzuk a még langyoskás krémbe. Az egyik tésztalapot a tortaforma  aljára fektetjük 
vagy körbekerítjük a tortakarikával, és belesimítjuk a krémet. A hűtőszekrényben hagyjuk 
teljesen megdermedni.

3. A mázhoz a porcukrot és a narancslét sűrű péppé keverjük, és bevonjuk vele a másik 
tortalapot. Hagyjuk egészen megszáradni, és 12 szeletre vágjuk. Leoldjuk a tortáról a 
karikát, illetve a gyűrűt, és egyenként a tetejére rakosgatjuk a mázas tortaszeleteket. 
Tálaláskor a narancsfilékkel díszítjük.

Jó étvágyat!
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Igazi nyári kánikulai idő-
ben gyűltek össze a lószép-
ségverseny indulói. Tizen-
hét szebbnél-szebb ló és 
póni került a Suvada János 
vezette zsűri szakszerű bí-
rálata elé. A közönségdíjra 
több mint százhúsz szava-
zatot adtak le.

Érdekes	 eredmények	 szü-
lettek,	 már	 csak	 azért	 is,	
mert	 úgy	 a	 közönség,	 mint	
a	zsűri	egyazon	lovat	tett	az	
első	 helyre.	 Az	 első	 hat	 he-
lyezett	szalagot,	míg	az	első	
három	 és	 a	 közönség	 dí-
jas	pedig	serleget	és	értékes	
tárgynyereményeket	kaptak.	
Íme	a	végső	sorrend:

1.	 helyezett	 és	 közönség	
díjas	 -	 Boy	 egy	 kilencéves	
holland	 lovagló	 póni	 lett	
Felsőörsről,	Tuvic	Gabriella	
tulajdona

2.	 helyezett	 a	 Sziszi	 nevű	
magyar	félvér	kanca	a	Stan-
kovics	lovardából

3.	 helyezett	 a	 Nagy	 Zsa-
nett	 tulajdonában	 találha-
tó	 kisbéri,	 nyolcéves	 Csibi,	
melyet	 a	 helybéli	 Simon	
Luca,	 aki	 mindössze	 6	 éves	
vezetett	fel	

4.	 helyezett	 szintén	 Nagy	
Zsanett	Tündér	nevű	kanca	
pónija	lett

5.	 	 helyezett	 lett	 Moretta	
wels,	 póniló	 Nemesvámos-
ról,	Vámosi	Lilla	tulajdona

6.	helyezett	Révész	Ágnes	
Niké	 nevű	 magyar-holland	
félvér	lova

Vasárnap	reggel	tíz	órakor	
indult	 az	ünnepi,	 zenés	 fel-
vonulás	 a	 falun	 keresztül	 a	
Millenniumi	Parkba.

Kloó	 László	 üdvözölte,	
majd	név	szerint	bemutatta	

a	 közönségnek	 a	 felvonu-
lókat.	 A	 falunapok	 keretén	
belül,	 az	 önkormányzat	 tá-
mogatásával	megrendezésre	
került	 az	 első	 „lóval	 járók”	
lovasi	 találkozója.	 A	 meg-
jelent	meghívottak	oklevelet	
kaptak,	ami	feljogosítja	őket	
a	 jövő	 évi	 találkozón	 való	
díjmentes	részvételre.	Lova-

sok	 jöttek	 Zircről,	 Nemes-
vámosról,	 Vörösberényből,	
Salföldről,	 Ajkáról,	 de	 még	
Budapestről	 a	 mátyásföldi	
lovardából	 is.	 Természete-
sen	a	helybeli	lovas	egyesü-
let	több	tagja	is	jelen	volt.	

A	vetélkedő	akadálypályá-
jának	felépítése	után	megkez-
dődhetett	 a	 nemes	 verseny.	
Huszonegy	 bátor	 hölgy-	 és	
ifjúlovas	mérte	össze	ügyes-
ségét	 és	 a	 lovaglásban	 való	
jártasságát.	 Kilenc	 akadályt	
küzdöttek	 le,	 ahol	 a	 luftbal-
lon	 dárdával	 való	 kiszúrása,	
patkódobás,	 virágkoszorú	
rúddal	való	áthelyezése,	szla-
lom	és	szalagfolyosó	lovaglás	
is	 a	 követelmények	 között	
szerepelt.	 Kloó	 László,	 mint	
vezető	 bíró,	 pályaépítő	 és	
konferanszié	tökéletes	mun-
kát	 végzett.	 Serf	 András,	
Bocsi	Nelli	és	húga	Teodóra	
voltak	 a	 pályaépítők,	 vala-
mint	egyben	pályabírók	is.	

Ezenkívül	 egyesületünk	
három	 oszlopos	 tagja	 Sza-
bóné	 Terike,	 Halász	 Zsófia	
és	 Baloghné	 Vera	 segítsé-
gével	 oldottuk	 meg	 az	 ösz-
szes	 felmerülő	 problémát.		
A	 nagy	 hőség	 ellenére	 vé-
gig	kitartottak	és	végezték	a	
cseppet	sem	könnyű	felada-
tukat.	 Még	 arra	 is	 volt	 ide-

jük,	hogy	az	 induló	„sereg-
vezéreket”	 Csepin	 Pétert	 és	
Márffy	 Bencét	 megtréfálják	
a	 vetélkedőn.	 Ebben	 a	 ver-
senyszámban	 is	 az	 első	 hat	
helyezett	 szalagot,	 míg	 az	
az	első	három	helyezett	ser-
leget	és	tárgyjutalmat	is	ka-
pott.	

Abszolút	 győztes	 a	 zirci	
Somogyi	 József	 Lotti	 nevű	
lovával	 lett,	 hiszen	 ő	 hiba-
pont	 nélkül,	 és	 a	 legjobb	
idővel	 ért	 a	 célba.	 Második	

Márffy	 Bence	 Horka	 nyer-
gében	 lett,	 míg	 a	 dobogó	
harmadik	 fokára	 a	 vörös-
berényi	 Szentesi	 Vajk	 lo-
vagolt	 Soma	 nevű	 lovával.	
A	 negyedik	 helyet	 Szilágyi	
Szabolcs	szerezte	meg,	Zika	
nevű	 lovával,	 aki	 melléke-
sen	 budai	 hagyományőrző	
huszár.	Csepin	Péter,	Jáksó-
fia	 Szellő	 	 hátán	 az	 ötödik,	
míg	Faragó	Ágnes	Akítóval	
a	hatodik	lett.	

Délután	 Serf	 András	 be-
szélgetéssel	egybekötött	elő-
adást	 tartott	 a	 kazahsztáni	
lovas	útjáról.	Jóval	az	ebéd-
időn	túl	került	sor	egy	vad-
pörkölt,	és	az	elmaradhatat-
lan	búcsú-	és	köszönőpohár	
ital	elfogyasztására.	

Támogatóink	 nélkül	 nem	
sikerülhettek	 volna	 ilyen	
magas	 szinten	 a	 rendezvé-
nyek.	 Mindenki	 segítségét,	
minden	juttatást,	adományt	
ezúton	is	megköszön	és	há-
láját	 fejezi	ki	a	Lovas	Egye-
sület	és	a	rendező	bizottság.

A	legközelebbi	megméret-
tetés	 szeptember	 14-én	 Bú-
csúkor	lesz,	ahova	már	most	
baráti	 szeretettel	 hívunk	
mindenkit,	 aki	 szereti	 a	 lo-
vakat!

J.v.P.

Hirdessen a Lovas Hírekben

Hirdetési díjak
1/8 oldal 600 Ft

1/4 oldal 1100 Ft
1/2 oldal 2000 Ft

egész oldal   4000 Ft

Információ:
Lovas Teleház – Tel.:  06/87-575-083

Lovas Önkormányzat – Tel.: 06/87- 447-694

Ló szépségverseny, lovas vetélkedő
avagy a „lóval járók” első találkozója Lovason
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A tavalyi évhez hasonlóan 
jó időben volt részünk a 10. 
alkalommal megrendezett 
Lovasi Napokon.

Mátyás	király	trónra	lépésé-
nek	550.	évfordulója	alkalmá-
ból	a	2008-as	esztendő	a	Rene-
szánsz	 éve	 Magyarországon.	
Úgy	 gondoltuk	 mi	 is	 igyek-
szünk	 ezt	 a	 kort	 megelevení-
teni	 rendezvényünkön.	 Idén	
már	a	két	 szomszédos	 telepü-
léssel	 (Alsóörs	 és	 Paloznak)			
együttműködve	 szerveztük	 a	
programokat.	

A	 januárban	 alakult	 Lovasi	
Napok	 baráti	 kör	 két-három	
hetente	tartotta	gyűlését,	hogy	
az	előkészületeket	átbeszéljük.	
Lassanként	kialakult,	hogy	ki	
mit	 tud	 vállalni	 és	 segíteni	 a	
rendezvény	lebonyolításában.	

Úgy	gondoltuk,	ahhoz	hogy	
a	 rendezvény	 idővel	 eltartsa	
magát,	 szükséges	 bevezetni	 a	
támogatói	 jegyek	 vásárlását.	
Így	 külön	 nagy	 munka	 volt	
megszervezni	 a	 beléptetést,	 a	
segítőket	 felkutatni,	 a	 techni-
kai	részt	megoldani.	De	végül	
minden	a	helyére	került…

Péntek	délután	indult	a	prog-
ram	 kavalkád	 a	 Lovasi	 Nagy	
Gyula	 Galériában.	 A	 „ráhan-
golódás”	 napján	 a	 kiállítások	
és	 a	 rendezvény	 megnyitása	
kapta	 a	 főszerepet.	 A	 péntek	
esti	felvonuláson	a	királyi	pár	
is	megtisztelt	bennünket,	akik	
részt	 vettek	 az	 ünnepélyes	

megnyitón	 is.	 Kancellárunk	
segítségével	pedig	lezajlottak	a	
pénteki	programok.

Szombaton	 a	 „Történelem	
napján”	 a	 hagyományőrző	
csapatok	 bemutatói	 kerültek	
középpontba.	 Jó	 példa	 erre	 a	
korabeli	 alakzati,	 lövész	 be-
mutat.	 Természetesen	 nem	
maradhatott	 ki	 a	 programok	
közül	 –	 a	 tavaly	 méltán	 nagy	
sikert	 aratott	 -	 	 lovasi	 és	 a	

veszprémi	csata.
Továbbá	 a	 programokból	

nem	 hiányozhattak	 a	 rene-
szánsz	 korra	 jellemző	 zász-
lóforgatók	 sem,	 akik	 három	
produkciót	 is	 bemutattak	 a	
szombati	napon.	Napközben	a	
bográcsokban	 főttek-	 sültek	 a	
reneszánsz	és	hagyományőrző	
ételek.	 Volt	 fácán,	 malac,	 kü-
lönféle	vadak,	s	mi	jó	falat…

Este	már	a	strandokról	érke-
zők	is	hallhatták	Nádas	György	

vicceit,	 láthatták	 a	 fergeteges	
tűzzsonglőr	 bemutatót,	 mely	
nagy	 sikert	 aratott.	 Volt	 tűzi-
játék	és	utcabál	is,	melyen	idén	
a		Rulett	együttes	zenélt.	

Vasárnap	a	„Vidámság	nap-
ján”,	előtérbe	kerültek	a	boros	
és	 sütis	 programok.	 A	 süte-
ményeket	 a	 tavalyi	 sikeren	
felbuzdulva	 ismét	 elárverez-
tük.	 Felléptek	 a	 kutyaisko-
lások,	 harcművészek	 és	 még	

sorolhatnánk.	 Természetesen	
mindkét	nap	szerepet	kaptak	a	
lovak,	a	 lovas	bemutatók,	volt	
szépségverseny	 és	 ügyességi	
verseny	is.

A	 gyerekek	 sem	 maradtak	
játék	nélkül,	hiszen	szombaton	
a	Cimbora	Labirintus	jóvoltá-
ból	mindenféle	ügyességi,	ész-	
és	logikai	játékokat	próbálhat-
tak	ki,	volt	ólomkatona	öntés,	
tűzzománc	 égetés.	 Vasárnap	
pedig	 a	 Barta	 hagyományőr-

ző	csapat	mutatott	be	nekünk	
népi	 játékokat,	 valamint	 az	
íjászkadást	is	elsajátíthattuk.

Nagy	sikere	volt	a	zöld	prog-
ramoknak	 és	 az	 egészségsá-
tornak.	 Indultak	 gyalogtúrák	
mindkét	 nap,	 illetve	 növé-
nyismereti	 túra	 is.	 Aki	 pedig	
inkább	 a	 Millenniumi	 Parkot	
választotta	 pihenésképpen,	
egészségügyi	 méréseken,	 ta-
nácsadásokon	 vehetett	 részt,	
kényeztethette	 magát	 masszí-
rozással	és	kóstolhatott	egész-
séges	 italokat,	 ételeket.	 Úgy	
gondolom	a	rendezvény	egész-
ségügyi	és	zöld	vonulatát	a	jö-
vőben	 is	 meg	 kell	 tartanunk,	
illetve	bővíteni,	javítani	kell.

Az	idei	rendezvény	megerő-
sített	 bennünket	 abban,	 hogy	
jó	 irányban	 indultunk	 el	 ta-
valy,	 amikor	 úgy	 döntöttünk,	
hogy	egy-egy	korszakot	jelení-
tünk	meg.	Honlapunkat	egyre	
többen	 keresték,	 keresik	 fel,	
melyen	 igyekeztünk	 mindig	
friss,	 aktuális	 információkat	
közölni.

Remélem	 jövőre	 is	 találko-
zunk	 a	 rendezvényeken!	 Kö-
szönjük	 mindenkinek	 az	 ön-
zetlen	segítséget,	támogatást!

A	 Lovasi	 Napok	 rendezvé-
nye	nem	jöhetett	volna	létre	a	
lovasiak	 összefogása,	 a	 támo-
gatók,	 segítők	 és	 a	 szomszéd	
települések	 önkormányzatai-
nak	segítsége	nélkül.

Nagy	Tünde

Jubileumi korba érkezett 
a Lovasi Napok rendezvénysorozat

Vendéglátóhely kategória
1.	 Sarok	 Borozó	 –	 Ápolt,	 gondozott,	 egynyári	 növények	 ízléses	
kompozíciója,	falusi	borozó	jellegnek	megfelelő	növényválasztás.

Magán kert kategória
1.	Pap	Huba	–	gondozott,	ápolt,	Balaton-felvidéki	tájba	illesz-
kedő	épületegyüttes	és	anyaghasználat	igényes,	átgondolt	kon-
cepció	alapján	kialakított	növény	együttes.
2.	 Kovács	 József	 –	 települési	 környezetbe	 illeszkedő	 növény-
használat,	az	egynyári	növények	szerencsés	arányának	és	faj-
tájának	megválasztása,	igényesen	gondozott.

3.	Kovács	Ferenc	–	gondozott,	falusias	hangulatú	kert,	visszafo-
gott,	esztétikus	növényválasztás.

Különdíjas
Koteszki	Risztóné		–	gondozott,	a	ház	előtti	harmonikus	évelő-
kiültetés	jelenti	a	színfoltot	a	kertben	egyediségét	a	különleges	
növények	adják.

Nagy	Gábor	és	Pernec	Kata
kertépítő	mérnökök
zsűritagok

Virágos Lovasért verseny díjazottjai
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Jó tanulók, jó sportolók
Eredményes utánpótlásnevelés Alsóörsön

Alsóörsön a kézilabda utánpótlás helyzete egyre 
nagyobb problémákat jelent az önkormányzatnak és az 
általános iskolának, ugyanis sok tehetséges gyereket kell 
elutasítaniuk helyhiány miatt.

Mészáros Károly iskolaigazgató sikeresnek értékeli az 
idei évet, hiszen a mindennapos testneveléssel, az edzések 
intenzitásával a megye egyik legeredményesebb intézménye 
lett az Endrődi Sándor általános iskola. 

Az iskola vezetője büszkén említi, hogy a Dunántúl-
kupában mindkét korosztály győzedelmeskedett, míg az 
Adidas-kupában országos első helyezést értek el az alsóörsiek. 
Igaz a Diákolimpián „csak” ezüst-, illetve bronzérmet sikerült 
begyűjteniük.

A településen azonban nemcsak a kézilabda sikerekre, 
hanem a kispályás labdarúgó eredményekre is méltán 
büszkék, hiszen megyei szinten bajnokok, míg országos 
szinten hetedik helyezést értek el. Az igazgató úr ugyanakkor 
az atlétikai eredményeket is megemlíti, melynek díjai egy 
kis vitrinben találhatóak, és az intézmény egyik frekventált 
helyén található.

Mészáros Károly azonban nemcsak a sporteredményekre 
büszke, hanem a tanulmányi sikerekre is, hiszen a diákok 
matematika és magyar versenyeken méltóképpen képviselték 
az iskolát. 

Alsóörsön amúgy is igaz az ismert szlogen, miszerint „jó 
tanuló, jó sportoló”. A 4.6-es tanulmányi átlag, valamint, 
hogy a végzős nyolcadikosok közül öten kitűnő eredményt 
értek el, önmagukért beszélnek. Az iskolába bevezették a 
féléves vizsgarendszert, melynek kézzelfogható eredményei 
már most láthatóak, hiszen a diákok felkészültebben ülnek be 
az iskolapadba.

Tavaly az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok, 
hogy az MKB Veszprém utánpótláscsapatában sikeresen 
szerepeljenek. A problémát most már az jelenti, hogy lassan 
„kinövi magát” a rendszer, azaz egyre több tehetséges 
gyereket kell visszautasítaniuk, helyhiány miatt. Az iskola 
vezetősége és az önkormányzat most azon dolgozik, hogy 
még több gyereknek biztosíthassák a nyugodt háttért, a 
megfelelő körülményeket. 

Szendi Péter

2008 a Reneszánsz Év jegyé-
ben készültünk mi is az idei 
ünnepi eseményre. A Lovasi 
Nagy Gyula Galéria most ün-
nepelte második születésnap-
ját. A programot az Ars Renata 
együttes nyitotta. Virágh Lász-
ló az együttes vezetője, Zádori 
Mária énekes, kiváló művész és 
Szabó István lantművész  igazi 
reneszánsz hangulatú koncertet 
adott. 

A	kiállításokról:	Majd	egy	évig	
készültünk,	 hogy	 valóra	 tudjuk	
váltani	tervünket.	Világhírű	ma-
gyar	származású	művészek	eddig	
még	ki	nem	állított	műveinek	be-
mutatását.

Lucien	 Hervé:	 Dialógus	 című	
kiállítása	 az	 első	 a	 sorban.	 And-
rea	Palladio	olasz	reneszánsz	épí-
tész	 500.	 születésnapja	 alkalmá-

ból	az	ő	épülteiről	készült,	eddig	
még	sehol	be	nem	mutatott	Hervé	
fotókat	állítottunk	ki.	A	nagyobb	
szabásúra	 tervezett	kiállítást	 saj-
nos	 pályázati	 támogatás	 hiányá-
ban	 nem	 tudtuk	 megvalósítani,	
csak	11	fotó	kerülhetett	a	falakra.

Hogy	 ez	 is	 mennyire	 kurió-
zum,	 arra	 mi	 sem	 jellemzőbb,	
mint	 hogy	 egy	 olasz	 ,	 ebben	 a	
témában	 szakértő	 építész	 pro-
fesszor,	 Alfredo	 Sabato	 ennek	 a	
kiállításnak	 a	 kedvéért	 utazott	
barátaival	 Trevisoból	 Lovasra.	
De	ugyan	ilyen	kuriózumnak	ta-
lálták	magát	a	Lovasi	Napokat	is,	
a	 hagyományőrző	 programoktól	
a	főzőversenyig.

Ami	még	nagyon	érdekes	volt,	
-	csak	sajnos	a	jelenlegi	szegényes	
technikai	 felszereltségünk	 hibá-
jából	 nem	 élvezhette	 a	 megnyitó	
közönsége	 -	 sikerült	 élő	 interne-
tes	 videókapcsolatot	 létesíteni	 a	
Párizsban	 élő	 Judit	 Hervével,	 a	
fotóművész	 özvegyével.	 Így,	 ha	
nem	 is	 személyesen,	de	ő	 is	 ellá-

togatott	Lovasra,	beszélgetés	ala-
kulhatott	ki,	válaszolhatott	a	neki	
feltett	kérdésekre,	és	üdvözölhet-
te	Lovas	községet	is.

Nagy	 Gyula:	 Itália	 című	 kiál-
lítása		mind	térben,	mind	időben	
(reneszánsz,	 Olaszország)	 kap-
csolódik	 a	 	 bemutatott	 anyagok-
hoz.	Ezt	a	kiállítást	a	jövőben	sze-
retnénk	 teljessé	 tenni,	 és	 a	 többi	
itáliai	 képet	 és	 grafikát	 Lovason	
bemutatni.	Somogyi	Győző:	Má-
tyás	Király	hadserege	című	kiál-
lítása	 is	 nagy	 sikert	 aratott.	 Kár,	
hogy	csak	pár	napig	élvezhette	a	
közönség.

A	kiállításmegnyitók	után	tar-
totta	 Gyárfás	 Endre	 könyvbe-
mutatóját.	 A	 nemrég	 megjelent,	
Bakfark,	Európa	lantosa	című	re-
gényről	 az	 íróval	 pogácsa	 és	 bor	
mellett	Virágh	László	az	Ars	Re-

nata	 együttes	 vezetője	 beszélge-
tett,	a	zenei	illusztrációkat	Szabó	
István	adta	elő.

Végezetül	hadd	 idézzek	szaba-
don	a	kiállításokat	megnyitó	Ke-
rényi	József	Kossuth-	és	Ybl-díjas	
építész	 szavaiból:	 „igazi,	 európai	
szintű	 kiállításokat	 láthatnak	 a	
látogatók,	és	a	sokszínű	program-
mal,	zene,	irodalom,	képzőművé-
szet,	 valóban	 reneszánsz	 szelle-
miségű	esemény	ez	a	rendezvény	
a	Lovasi	Nagy	Gyula	Galéria	tör-
ténetében”.

Hogy	ez	így	megvalósulhatott,	
sokak	érdeme.	A	csodálatos	kert,	
a	 vendéglátás	 gondnokunkat,	
Tóth	 Kálmánt,	 Tóthné	 Marikát,	
Bácsiné	 Terikét	 dicséri.	 Szeret-
nénk	 külön	 köszönetet	 mondani	
a	 közreműködőkön	 kívül	 Lovas	
Község	Önkormányzatának,	és	a	
szívből	segítő	lovasiaknak.

Nagy	Mária
a	Lovasi	Nagy	Gyula	Galéria	

igazgatója

 A Lovasi Nagy Gyula Galéria
rendezvényeiről

a 10. jubileumi Lovasi Napok
alkalmából
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Lovasi Napok Baráti kör: Nagy	 Tünde	
programszervező,	 Abonyi	 Gábor,	 Dienes	
Károly,	Dienes	Andrea,	David	Hull,	Dr.	Mátyás	
István,	 Ferenczy	 Gáborné,	 Gerbel	 Ferencné,	
Halász	 Zsófia,	 Kolti	 Helga,	 Kovács	 Balázs,	
Kovács	 József,	 Lampert	 Lajos,	 Madarász	
Katalin,	Márffy	Bence,	Nagy	Mária,	Nesztinger	
Péter,	 Pajor	 József,	 Pap	 Huba,	 Sárdi	 Benőné,	
Simon	 László,	 Simon	 Lászlóné,	 Spirk	 László,	
Surányi	 Zoltánné,	 Szabó	 Miklósné,	 Szűcs	
József,	Tasi	István,	Tóth	Kálmán,	Tóthné	Farkas	
Mária,	Volford	Zita,	Zsigmond	István.
Belső információs pontnál segítettek: Hudanik	
Kitti,	Hudanik	Linda,	Péjóné	Erzsi	néni,	Sárdiné	
Ági	néni,	Véber	János,	Véber	Jánosné.
Templomtéri információs pontnál: Lampert	
Lajos,	Dienes	Károly,	Kapfinger	Júlia,	Madarász	
Katalin,	 Madarász	 Margit,	 Szabó	 Edit,	 Szabó	
Tünde.
Beléptetés:	 	 Őry	 Sándor,	 Ferenczy	 Gábor,	 ifj.	
Makkai	 Levente,	 Ifj.	 Surányi	 Zoltán,	 Lampert	
Lajos,	 Mecséri	 András,	 Őry	 Balázs,	 Palotás	
Károly,	 Sárdi	 Máté,	 Somlai	 Zsanett,	 Szalai	
Lajos,Tóth	Miklós.
Történelmi Hagyományőrző programok: 
Márffy	 Bence,	 Alain	 Caussanel,	 Farkas	 Tibor,	
Kovács	Balázs,	Kovács	Kristóf,	Pápai	Richárd,	
Szabó	Miklós,	Szilágyi	Péter,	Szilágyi	Szabolcs,	
Varga	László.
Lóval járók találkozója: Pajor	 József,	 Abonyi	
Gábor,	 Balogh	 Gáborné,	 Bíró	 Ildikó,	 Bocsi	
Nelli,	 Bocsi	 Teodóra,	 Halász	 Zsófia,	 Jásdi	
István,	 Kis	 Áron,	 Kloó	 László	 és	 családja,	
Márffy	Bence,	Nagy	Zsanett,	Pajor	Laura,	Pap	
Huba,	Rásky	Ervin,	Serf	András,	Simon	László,	
Somogyi	József,	Spirk	László	és	neje,		Szabóné	
Teri,	Torma	Veronika,	Tóth	László	és	családja.
Egészségsátor: Bíró	 Ildikó,	 Fehér	 Fény	
Alapítvány,	 Jánosik	 	 Zsuzsa,	 	 Juhász	 Istvánné	
/Ella/,	 Magyar	 Pálné,	 Szabó	 Edit,	 Szentesiné	
Gergely	 Mária,	 Szőnyi	 Liza,	 Dr.	 Sebes	
Erzsébet.
Zöld programok:
Túravezetők: Surányi	Zoltán,	Surányi	Zoltánné,	
Papp	László,	Balázs	Ferenc.

Balaton Nemzeti Park program: Dr.	 Kopek	
Annamária.
Növényismereti túra: Baloghné	 Torma	 Vera,	
Simon	Pál,	Somlai	Szilárd.
Tombola árusok: Hudanik	 Kitti,	 Hudanik	
Linda,	 Kovács	 Marcell,	 Kránitz	 Erika,	 Péjóné	
Erzsi	 néni,	 Sárdiné	 Ági	 néni,	 Véber	 János,	
Véber	Jánosné.
Térképek készítése: Piller	 Péter,	 Steixner	
György.
Kérdőívben segítők: Kovács	 Luca,	 Palotás	
Laura.	
Őrzés, forgalom irányítás: Szűcs	József,	Lovas	
Polgárőrség:	Ács	Károly,	Csontos	József,	Reiter	
József,	Sárdi	Zsolt,	Szabó	Miklós.
Főzőverseny: Nesztinger	 Péter,Zsűri	 tagok:	
Domonkos	 Miklós,	 	 Dr.	 Ács	 Anna,	 Halász	
János,	Punk	Ferenc,	Varga	Ibolya.
Gyerekprogramok: Ferenczy	Gáborné,	Halász	
Zsófia,	Nesztinger	Péter.
Borkorcsolya és Sütemény verseny: Szabóné	
Teri.
Közétkeztetés: Gerbelné	 Magdi	 néni,	 Márffy	
EszterCsepin	 Vilmos	 és	 felesége	 ,	 Gyenis	
Katalin,	Halász	Zsófia,	Séf	iskola.	
Konferálás: Marosi	Tóth	Edina.
Megnyitó program összeállítása: Kolti	Helga.
Virágos Lovasért verseny: Szabó	 Miklósné,		
Zsűri	tagok:	Pernec	Kata,	Nagy	Gábor.
Boros programok: Csiszár	Péter,	Bácsi	Gyula,	
Simon	László.
Árusok: Spirk	László.
Őrszolgálat: Dr.	Wlassics	Katalin,	Dr.	Horváth	
Lilla	Viola,	Zsigmond	István.
Honlap készítés: Volford	Zita.
Kiállítás őrzés: Bácsi	Gyuláné,	Keller	Józsefné,	
Kránitz	István,	Kránitz	Istvánné,	Papp	Lászlóné,	
Péjó	János,	Péjó	Jánosné,	Sárdiné	Ági,	Szőnyiné	
Liza,	 Tóth	 Kálmánné,	 Véber	 János,	 Véber	
Jánosné.
Villamos ellátás ügyelete, szerelése: Csontos	
József,	Fülöp	Zoltán,	Kozma	Zoltán.
Technikai kiszolgálás: Bácsi	 Gyula,	 Spirk	
László.
Parkoló kialakítás, földmunkák: Bácsi	Gyula,	

Csomai	 István,	 David	 Hull,	 Dienes	 Károly,	
Grüll	 József,	 	 Madarász	 Lajos,	 Magyar	 Pál,	
Nesztinger	 Péter,	 Őry	 Sándor,	 Simon	 László,	
Simon	Róbert,	Surányi	Zoltán.
Sátor építők: Balatonfüred	 Tűzoltóság,	 Ács	
Károly,	 Bácsi	 Gyula,	 Czeglédy	 Ákos	 ,	 Dienes	
Károly,	 Grüll	 József,	 ifj.	 Simon	 Géza,	 Lennert	
Tamás,	 Madarász	 Lajos,	 Mecséri	 Sándor,		
Mocsár	 Róbert,	 Nagy	 Péter,	 Schoffhauser	
László,	 Simon	 László,	 Szecsődi	 Attila,	 Szélesi	
Lajos.
Sátor bontók: Ács	Károly,		Bácsi	Gyula,	Dienes	
Károly,	Grüll		József,	Hudanik	István,		ifj.	Ridli	
Józsefi,	 ifj.	 Spirk	 László,	 Kis	 Ákos,	 	 Madarász	
Lajos,	Mocsár	Róbert,	Papp	László,	Sárdi	Máté,	
Simon	László,	Sümegi	József,	 	Szecsődi	Attila,	
Szélesi	Lajos,	Tóth	László-Paloznak.	
Virágültetők: Bíró	 Ildikó,	 Ferenczy	 Gáborné,	
id.	Bácsi	Gyuláné,	 id.	Papp	Lászlóné,	 id.	Sáfár	
Lászlóné,	 Magyar	 Pálné,	 Péjó	 Jánosné,	 Sárdi	
Benőné,	Szabó	Edit,	Tóth	Kálmánné.
Hídépítők: Bácsi	Gyula,	Csikász	József,	Gerbel	
Ferenc,	Tóth	László,	Tóth	Tibor.
Csőfektetők: Dienes	Károly,		Nesztinger	Péter	
és	fia.	
Vízszerelők: Ács	 Károly,	 Lampert	 Lajos,	
Mecséri	Sándor,Torma	Zoltán.
Marketing: Békefi	 József,	 Dr.	 Lőrinc	 Katalin,	
Dr.	Mátyás	István,	Jakab	Ibolya,	Kiss	Niki,	Tóth	
Kálmán.	
Lovasi Nagy Gyula Galéria, kiállítás és 
program szervezők: Nagy	 Ágota,	 Nagy	
Mária,	Dr.	Gopcsa	Katalin,	Tóth	Kálmán,	Tóth	
Kálmánné,	Fodor	Gábor,	Fodor	Mirjam,	Fodor	
Józsua.
Adminisztráció, pénzügyek, napi kivitelezés: 
Bácsi	Gyula,	Dr.	Tóth	Gáborné,	Gerbelné	Magdi	
néni,	 Kapfinger	 Júlia,	 Körjegyzőség	 dolgozói,	
Leitold	 Istvánné,	 Paloznaki	 önkormányzat	
dolgozói,	Szabó	Tünde.

Mindenkinek köszönjük a segítséget!

Lovas Község Önkormányzata
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közelmúltban. Az egyik a Lovasi Napok rendezvénysorozatot 
mutatja be (www.lovasinapok.hu), míg a másik kifejezetten a 
településről ad pontos, hiteles információkat a (www.lovas.hu) 
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kulturális eseményeket (szerk.)

Köszöntjük a Lovasi Napok honlapján!
Lovas ősidőktől szőlőtermesztéssel foglakozó pár száz 

lakosú falu a Balaton-felvidéken - a Balaton gyöngyszeme. 
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A támogatást megköszönve folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
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Akik nélkül a Lovasi Napok rendezvény
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