AZ I. TŐSERDEI LOVAS NAP BESZÁMOLÓJA
Mivel kevésnek találtam a Tőserdőben rendezett programokat, úgy gondoltam,
megpróbálok egy gyermekek és felnőttek számára egyaránt színvonalas szórakozást nyújtó
lovas napot szervezni.
Előzetesen felvettem a kapcsolatot a Lakiteleki Önkormányzattal, melynek dolgozói
biztosítottak támogatásukról oly mértékben, hogy a területet és az áramot biztosítják a
rendezvény lebonyolításához. Az anyagi hozzájárulástól teljes mértékben elzárkóztak. Ezt
követően megkerestem több lakiteleki vállalkozót elmondva nekik ötleteimet. Közülük sok
tett anyagi vagy tárgyi felajánlást a rendezvény lebonyolításához. Viszont volt köztük olyan,
aki ígéretet tett a felajánlásról, de mind a mai napig nem teljesítette azt.
Támogatók

Felajánlás

Global Unio Trade Kft.
Drofa termékcsalád, Békésszentandrás
Mapol Faiskola Kft, Szentkirály
Flaga Gáz Kft.
Lakiteleki Önkormányzat
Lakiteleki Népfőiskola
Éden Zöldség Gyümölcs
Kecskés János vízszerelő
Pesti József
Laki Post Kft
Talmácsi Fagyizó
S&V 91 Kft.
Varga-Vent Kft.
Sarokház étterem, Nagy Tibor
Sári László
Euro V. Trans, Vári István
B. Deák Szerviz Bt
Eszes Béla
Túri Sándor
Csülök Csárda
Festő Gyula, gumiszerviz
Döme Büfé
Oszkár Bár
Hordós József
Földvári Trans
Bacchus Borozó
Pótári Béla
Szabó Tüzép
Víg Bakter

100 000 Ft
termék
tuják
? 75 000 Ft
terület, áram
–
zöldség
10.000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
ásványvíz
10 000 Ft
50 000 Ft
palackozott italok
20 000 Ft
20 000 Ft
–
zöldség
30 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft
–
palackozott bor
ajándékcsomag
20 000 Ft
20 000 Ft

Varga Akku Kft
Magyar Pékség 2000 Kft.
Autómosó Lakitelek
Autós Csárda
Czakó és Czakó Bt.
Saubermacher Magyarország Kft.
Összesen:

20 000 Ft
kenyér
10 000 Ft
ajándékkosár
10 000 Ft
? 75 000 Ft
460 000 Ft

Az I. Tőserdei Lovas Napok költségelszámolása:
Megnevezés
Serlegek, érmék, oklevelek, szalagok, borosüvegre való matricák
Zenekar
Színpadi hangosítás
Lovasok étkeztetése
Szállás a romániai polgármester részére (3fő, 2 éjszaka, étkezéssel)
Szórólapok
Plakátok
VIP meghívók
Támogatói fal, szponzorok felsorolásával
Pólók személyzet részére, Pólók hímzése
Kalapok személyzet részére
Borkódex
Pályabíró bérezése
Pálya építéséhez szükséges eszközök: bólya, radar, fotocella bérlése
4 db bükkfa irányítótábla
Tiszainfó hirdetés
Versenyiroda
Csikósok, lovas tornászok útiköltség térítése
Üzemanyagköltség
Telefonszámla
Állatorvos
Mentősök bérezése az esemény biztosításához
Összesen:

Ft
158 000
150 000
150 000
150 000
56 000
120 000
180 000
45 000
65 000
60 000
10 000
15 000
40 000
40 000
40 000
30 000
25 000
30 000
65 000
35 000
10 000
? 60 000
1 534 000 Ft

Első alkalommal, amikor Felföldi Zoltán polgármester úr behívatott az irodájába, és
leültünk megbeszélni az I. Tőserdei Lovas Nap részleteit, jelen volt Harmatos Zoltán, Dávid
Orsolya és Czinege Orsolya, akiket – mint az önkormányzat dolgozóit – a polgármester úr
meg is kért, hogy segítsenek a szervezésben. Pontosabban aznap Dávid Orsolya lett kijelölve,
hogy működjön együtt velem. Rá két napra elkészítettem a szórólapokat, melyeken az
önkormányzat részéről Dávid Orsolya szerepelt, de ő másnap közölte, hogy nem tud részt

venni a szervezésben, mert hangfelvételre készül. Harmatos Zoltán külföldre utazott
szabadságra.
Majd Czinege Orsolya lett kijelölve kapcsolattartónak, akinek neve, mint ahogy az
illik a plakátokra is rákerült. Czinege Orsolya első nekifutásra sok ötlettel állt elő, amiket
nagyon jónak láttam, de sajnos ezekből semmi nem valósult meg. Beszéltünk Majorette
csoportról, melyről kiderült, nem is létezik Lakiteleken, kulturális programokról,
borpalackozásról, amit utólag Papp Kálmán barátommal meg is valósítottunk. Mindezen
akadályokkal megküzdve próbáltam akkor megszervezni egy olyan lovas napot, ami a lóról,
illetve a ló-ember kapcsolatáról szól, ezzel kihagyva a kulturális programokat, kivéve a Folk
Error zenekar koncertjét, ami nagy sikert aratott.
Mint ahogy a támogatói falon is megjelent a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány –
Czinege Orsolya elmondása szerint – vállalta a külföldről, illetve a távolról érkező lovas
vendégek és a zenekar tagjai részére a szállás biztosítását. Majd időközben szóba került
Lezsák Levente, kiváló lovas kaszkadőr szereplése is. De akkor még nem tudtam, hogy a
Népfőiskola ezzel visszamondja a szállás biztosítását és ennek fejében támogatják Lezsák
Leventét, aki igen színvonalas műsort mutatott be, de elejétől kezdve nem szerepelt a mi
programunkban, hiszen tudtam, hogy nagyon kis költségvetéssel kell ezt a lovas napot
megszerveznem.
Továbbá az sem szerepelt a terveim és az elképzeléseim között, hogy – majd fél órás
csúszást okozva, ezzel mind a versenybírákat, mind a fogathajtókat fölbosszantva – egy
Amerikából származó, „nagy reményeket keltő, szomorú sorsot átélt ló” történetével kell a
nézőközönséget untatni. Ha már ló reklámozásánál tartanánk, akkor inkább egy magyar lovat
kellene bemutatnunk, hiszen számos gyönyörű lófaj található Magyarországon. Mindezek
után lenyugtatva a fogathajtókat elkezdődött egy parádés akadályhajtás és egy gyönyörű lovas
tornász és csikósbemutató, és nem utolsó sorban a Zsuzsi tanya, pontosabban Balla Zsuzsanna
bemutatója, kinek igen sok lakiteleki gyermek köszönheti, hogy közelebb került a lovak
világához, polgármesterünk is tőle vásárolta szép, új paripáját.
Köszönettel tartozom Madari Andor alpolgármester úrnak, aki az utolsó pillanatban
mellém állt a Folk Error koncert kellős közepén, és látva elkeseredésemet segített abban, hogy
a zenekar számára szállás legyen biztosítva. Így a 29 főre ígért szállásból, 8 fő elhelyezése
megoldódott, 6 fő elszállásolásra került az Erdei Iskolában. A fennmaradó 15 főnek saját
költségen kellett szállást biztosítanom. Többek között a Romániából érkező óteleki
polgármesternek, Temesvár aljegyzőjének, a Zánkáról érkezett elnök asszonynak.
A legnagyobb csalódás, amin azóta sem sikerült túltenni magam az, hogy a terület
átadásakor miért nem került jegyzőkönyvbe a cigarettacsikkek területen lévő szétszórtsága, ez
csak akkor került vitatémaként elő, amikor nekem kellett Tornyi Gyula és Tóth Ferenc Urak
részére átadnom a területet. Szeretném kijelenteni, hogy hét lelkes emberrel feltakarítottuk a
Tőserdő területét még a vasárnapi napon, egész éjszakás nem-alvás után, hiszen a színpadot is
személy szerint nekem kellett őriznem, mivel a polgárőrség ezt nem vállalta. Viszont vállalták
a péntekről szombatra virradó éjszakán a terület őrzését.
Ha ezen az éjszakán az általam megbízott emberek nem mozognak a területen, nem
fogták volna el azt a két fiatalembert, akik épp fát tulajdonítottak el a rendezvény
színhelyéről. Mindez még csak 23 órakor történt. Mindezek után aludni már nem tudtam és
fél kettőkor személyesen kilátogattam a területre. Szerettem volna látni, hogyan biztosítják a
színpad és a VIP sátor környékét. Ekkor kellett rádöbbennem, hogy az öt polgárőr egy helyen

csoportosul a rendezvénysátorban, ahonnan semmi rálátásuk nem volt a színpadra, ahol több
millió Forint érték volt. Ezért a szolgálatért – amellett, hogy ételt és italt biztosítottam
számukra – még pénzt is kértek. Mindezeket elmondva a polgárőrségről nem tartom
megfelelőnek annak működését és Török Nándor úr vezetőségét.
A rendezvény színvonalát az írott sajtó és a média is méltatta: „Hatalmas siker az I.
Tőserdei Lovas Nap”. Míg a bösztörpusztai lovas rendezvényről mindösszesen 50 kép került
nyilvánosságra, addig a mi rendezvényünkről 103 fotó került fel a baon.hu internetes oldalára.
Mind a lovasok, mind a szakmabeli zsűri – beleértve a Békéscsabai Versenyirodát, a Zánkai
Lovas Centrum elnök asszonyát, Juhász Lászlót, a magyarországi négyes fogat világbajnokát
– elismerően nyilatkozott a rendezvényről, természetesen a kulisszák mögötti titkokról nem
szereztek tudomást.
Én személy szerint úgy érzem, hogy gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt
felkeltettük az érdeklődését a lovak és a lovassport iránt. Az emberek órákon át
mozdulatlanul, ovációval és tapssal kísérték végig a rendezvényt.
„Hagyományteremtő szándékkal rendezzük az eseményt, amellyel erősíteni kívánjuk a
lovak szeretetét, megismertetni a jelenlévőket a fogathajtás világával és láttatni LakitelekTőserdő és a Holt-Tisza vidék szépségeit. Nagy lehetőség ez a bemutatkozásra is. Álmaink
között gondoltunk rá, hogy az évek múlásával összefonódik a község neve a lovassporttal.”
Amennyiben a Lakiteleki Testületi Ülés úgy döntene, hogy az általam rendezett lovas
nap tényleg hagyományőrző legyen, és igényt tartanának rám, mint szervezőre, írásban
legyenek szívesek értesíteni. A köztem és a Lakiteleki Önkormányzat között az I. Tőserdei
Lovas Nap kapcsán létrejött megállapodás írásos formában mind a mai napig nem jutott el
hozzám.
Köszönet mindazoknak, akik támogattak abban, hogy az I. Tőserdei Lovas Nap sikeres
legyen, és annak híre mind országon belül, mind országon kívül minél messzebbre eljusson.
„Vannak, akik az önkormányzat pénzét viszik el, és van, aki a hírnevét.”

Lakitelek, 2011. augusztus 23.

Takó József

