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"Válaszd a hazait!" - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerqsitéséért 
A helyi felhívás kódszóma:
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1. Kedvezményezett adatai: 

József Attila MqvelQdési Ház és Könyvtár Kedvezményezett neve: 

1016461495Ügyfél regisztrációs száma: 

Kedvezményezett képviselQjének | Szabó Zsolt Szilveszter
neve: 

Kedvezményezett
elérhetósége

telefonszám):

képviselQjének gyenesdiaskultura@gmail.com 
(e-mail cim, 

2. Projekt adatai: 
XII. Festetics Vágta Projekt címe: 

Projekt 
idQpontja: 

megvalósítás kezdQ 2022. 08. 01. 

2022. 08. 21. Projekt megvalósítás záró idópontja: 

7.960.000 Ft Elnyert támogatási összeg: 

Gyenesdiás, 1888 hrsz Projekt megvalósítás helyszíne:

3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 

Mérföldkövek száma:1 

Projekt célja(i):

A projekt célja, hogy 2022-ben is megrendezésre került a Nemzeti Vágta elQfutamaként a 
Festetics Vágta a Gyenesdiás a Faludi-síkon, ahol a versenyre a hajdanán Festetics Tasziló 

Utmutató: A projekt záró kifizetési kérelmével egyidóben a projekt eredményeirQl szakmai záró beszámoló és legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse. 
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lovainak tréningezésére szolgáló pályán került sor. A rendezvény a tervezetteknek 

megfelelQen 2022. augusztus 21-én került megrendezésre. 

Projekt célcsoportja(i): 

A Festetics Futamra az ország számos pontjáról érkeztek versenyzQk és látogatók is. Az 

országos hirú rendezvénnyel tisztelegni kivánunk a múlt lovas hagyományai és értékei elQtt, 

valamint ezeknek felelevenitését és napjainkban történQ életre hivását és a jövQbeni 

fennmaradását tqztük ki célul. Ennek megvalósulását a versenyzQk és a résztvevQk, valamint 

a nap folyamán kb. 5-6.000 fQs- közönség pozitív véleménye is visszaigazolta. A programok 

jellegébQl adódóan minden célcsoportot, korosztályt megcéloztunk, mivel országos 

jelentQségú rendezvény, ezért sok emberben felkelti az érdeklQdést. 

Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter): 

A XII. Festetics Vágta program fQ irányvonala hagyományos módon természetesen a ló és a 

lovas kultúra. 

A rendezvénnyel a résztvevQk megismerhették a múlt lovas hagyományait és értékeit, 

valamint a bemutatókon keresztül, ezeknek felelevenítésével a napjainkban történQ életre 

hívását és a jövQbeni fennmaradását. 

A térség számára fontos a lovas hagyományok ápolása, mind az itt élQk és mind a turizmus 

adta lehetQségek kiaknázásában. A Faludi-sík hajdanán Festetics Tasziló lovainak 

tréningpályája volt, amely kiváló helyszínként biztosította az országos Nemzeti Vágta 

elöfutamának megrendezését. Fontosnak tartjuk a lovas sportok történetének 

megismertetését, a ló és ember, a ló és egyéb állatok kapcsolatát, melyben hangsúlyosan 

kiemelve a magyarok szerepét is 
Az idei évben is magas volt a látogatók száma, sokan kíváncsiak erre a rendezvényre. 
A versenyzQk már hónapokkal a verseny elQtt kezdik felkészíteni lovaikat és önmagukat a 

megmérettetésre. Az idei évben is nagy volt az érdeklódés a nevezQk részérQl, igy az ország 
minden szegletébQl érkeztek versenyzQk. Felnótt kategóriában 10 versenyzQ állt starthoz. 
Kiemelkedo volt a gyerek kategória iráti érdeklódés, ennek köszönhetQen 15 verseny26 
küzdött meg a kishuszár kategóriában. A vágta döntófutam helyezettei, 4 lovas és lova, illetve 
a kishuszár vágta 1-2 helyezettei a 2022. október 1-2-án megrendezésre kerülQ országos 

megmérettetésen vehetnek részt. 
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A programon az idei évben szerepet kaptak a Szezon Kosár Bevásárló Közösség termelQi is, 
ugyanis a megjelenést a termékeikkel biztosították, amely a helyezettek számára igazi Nyugat- 

Balaton ízeit jelenitettek meg. 

Az ajándékcsomagokban az alábbi termelQk termékei voltak: 

Romsics Pince Cserszegtomaj 

Stefanics Méhészet- Alsópáhok 

Gyümölcsbutik- Zalaapáti 

Projekt eredményei: 

Sikeresen lebonyolításra került a Festetics Vágta, a Nemzeti Vágta regionális elQfutama 

rendezvény 

Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: 

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): 00 

Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000 karakter): 

A projekt és a Festetics Vágta programjainak népszerqsitése érdekében a programhoz 

kapcsolódóan arculati elemekkel készült plakát, szórólap a teljes programfolyammal, amely 
online és nyomtatott módon is megjelenítésre került. A nyomtatott sajtóban (Gyenesdiási 
Hiradó, Szuperinfó újságok) való megjelenéssel a térségünk lakosait céloztuk meg, az online 
megjelenéssel pedig a távolabb élQket. A program napja elótt a település több pontján is 

útbaigazitó táblák, plakátok kerültek kihelyezésre. A Vágta sok látogatót vonzó rendezvény, 
amelyet már a térségben élQk és az ország távolabbi pontján élQk is várnak, igy a közösségi 
média is segített a széles körq figyelemfelhivásra, az intézmény facebook oldalát sokan 
likeolták és osztották meg az eseményt. A rendezvényrQl több televíziói tudósított. 

Projekthez kapcsolódó megjelent sajtóanyagok címe, helye, ideje, on-line anyagok esetén 

elérhetósége: 

újságok: 
https://www.gyenesdias.info.hu/esemenyek/festetics-vagta 
https://e.issuu.com/embed.html?d=keszthely 220818&hidelssuuLogo=true&pagelayout=si 
nglePage&u=szuperinfoweb 
Gyenesdiási Hiradó 2022. augusztusi szám, 3. oldal: 
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https://www.eyenesdias.hu/irmages/hirado/gyenesdiashirado 202208.par 
Gyenesdiási Hiradó 2022. szeptemberi szám, 15. oldal: 

https://www.gyenesdias.hu/images/hirado/gyenesdiashiredo 202209.pdt 

videók: 
https://www.vagta.hu/news/1120/festeticS-vagta-video 

https://www.youtube.com/watch ?v=A7EWYgMOLwA 
https://www.youtube.com/watch ?y=treGaj2L1o4 

Helység, dátum: Gyenesdiás, 2022. szeptember 19. 

KépviselQ neve: Szabó Zsolt Szilveszter, igazgató 

elodési, Ház és 
s Cégszerú aláírás: 

a Müvelo 

JAMK 
yenesd 



 

  

 

Záró beszámoló - FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
 

A helyi felhívás címe: 
"Válaszd a hazait!" - rendezvénysorozat a helyi ter mékek népszer űsítéséért  

A helyi felhívás kódszáma: 

VP6-19.2.1.-42-9-21 

 

Kedvezményezett neve: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

Rendezvény címe: XIII. Festetics Vágta 

A rendezvény helyszíne: Gyenesdiás – hrsz: 1888 

A rendezvény időpontja: 2022. 08. 21. 

 
Festetics Vágta előfutamok 1,2,3     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Kishuszár futam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kocsitoló verseny      Kutyás bemutató 

 
Díjlovas bemutató      Történelmi lovas bemutató  

 
 
 
 



 

  

 

Hagyományőrzők lovasbemutatója    Lovas ügyességi bemutató  

 
 
Solymász bemutató      Hangosítás 

 
Műsorvezetés       Színpad 

 
 
 
 



 

  

 

Kupa, oklevél, Szezon Kosár Bevásárló Közösség termékek      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vágta arculati elemek      Egészségügyi mobil eszközök  

    
Köz és egészségbiztonság     Gyerekprogram 

 



 

  

 

Pálya karbantartás munkagép 

 
 
Projekttábla       Plakát 

 


