
 

  

 

4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló 
 

 

A helyi felhívás címe: 

Helyi értékekre alapuló kisközösségek és együttműködéseinek az erősítése 
A helyi felhívás kódszáma: 

VP6-19.2.1.-42-5-17 

 

1. Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett neve: 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

Ügyfél regisztrációs száma: 
1005202166 

Kedvezményezett képviselőjének 
neve: 

Gál Lajos polgármester 

Kedvezményezett képviselőjének 
elérhetősége (e-mail cím, 
telefonszám): 

palyazat@gyenesdias.hu 

 
2. Projekt adatai: 

Projekt címe: 
Festetics Vágta, a Nemzeti Vágta regionális előfutama 
Gyenesdiáson 

Projekt megvalósítás kezdő 
időpontja: 

2020.08.01 

Projekt megvalósítás záró időpontja: 
2020.08.23. 

Elnyert támogatási összeg: 
6.000.000 Ft 

Projekt megvalósítás helyszíne: 
Gyenesdiás, Faludi sík (hrsz.: 1888) 

 
3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 
 
Mérföldkövek száma: 1 
 
Projekt célja(i):  
A projekt célja, hogy 2020-ban is megrendezésre került a Nemzeti Vágta előfutamaként a 
Festetics Vágta a Gyenesdiás a Faludi-síkon, ahol a versenyre a hajdanán Festetics Tasziló 
lovainak tréningezésére szolgáló és 6 éve a Gyenesdiási Önkormányzat által felújított pályán 
kerül sor. A rendezvény az esőzéses idő miatt elhalasztva, augusztus 23-án került 
megrendezésre, de ennek ellenére minden a meghirdetett programterv szerint zajlott. 



 

  

 

Projekt célcsoportja(i): A Festetics Futamra több, mint öt megyéből érkeztek.  Az országos 

hírű rendezvénnyel tisztelegni kívánunk a múlt lovas hagyományai és értékei előtt, valamint 

ezeknek felelevenítését és napjainkban történő életre hívását és a jövőbeni fennmaradását 

tűztük ki célul. Ennek megvalósulását a versenyzők és a résztvevők, valamint a nap folyamán 

kb. 5-6.000 fős- közönség véleménye alapján szeretnénk elérni. A programok jellegéből 

adódóan minden célcsoportot, korosztályt megcélzunk, mivel országos jelentőségű 

rendezvény, ezért sok emberben felkelti az érdeklődést. 

Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter): 
A történelmi rendezvény, csakúgy, mint az előző években, két napos volt.  A szombati napon 
a lovas kultúra ápolása voltak az események középpontjában, melynek méltó helyet adott az 
első napon a Helikon Kastélymúzeum. A nap folyamán került sor a szakmai előadások 
megtartására, melyeknek témái szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Vágta eszméinek 
megerősítéséhez, úgymint a hagyományőrzés megismerése, valamint a lóversenysport 
történetének megismerése kiemelve a magyarok szerepét, valamint a Festetics család 
eredményeit a lóverseny sportban. Vasárnap a pályázott program (versenynap) A Faludi síkon 
kialakított pályán a megnyitóval kezdődött. Ezt követően elkezdődnek az izgalmas futamok, 
melyek több kategóriában kerülnek kiírásra. Először a felnőtt előfutamok kerültek 
lebonyolításra, majd később a fiatal lovasok kaptak lehetőséget, hogy bizonyíthassák 
bátorságukat és rátermettségüket a vágtapályán, 800-m-es távon póni és kis ló, valamint külön 
nagy ló kategóriában. A fiatal versenyzők küzdelmét a közönség nagy érdeklődéssel követte. 
A futamok között változatos műsorszámokon keresztül ismerkedhetnek meg a nézők a 
különböző lovas hagyományokkal. A Gyenes Néptáncegyüttes fellépését a Salföldi Kopjások 
előadása, majd a Keszthelyi Kutyasuli agiliti bemutatója követte. Ezt követően a lovas oktatási 
és lovas bemutató a Gyenesdiási Lovas Sport Egyesület és a Magyar Imre Lovas Egyesület 
lovasainak előadásában programpont következett, amit a Radetzky Huszár Egyesület 
bemutatója, majd a Csákberényi csikósok bemutatója követett. A bemutatók sorát Hamza 
Viktória szabad idomítási bemutatója és Salföldi Kopjások látványos zászlós bemutatója zárta. 
Továbbá kocsitoló verseny is színesítette a repertoárt. 
 
Projekt eredményei: Sikeresen lebonyolításra került a Festetics Vágta, a Nemzeti Vágta 
regionális előfutama rendezvény 
 
Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: 
 

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): nem releváns 
 

 
Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000 
karakter): 
 
A Festetics Vágta programjainak nepszerűsitese érdekében plakátokat, szórólapokat 
keszitunk, valamint a reszletes program a helyi nyomtatott és online médiában is 



he.viz 
,.. boloton 

"A videki tersegekbe beruhaz6 Europa'' 

meghirdetesre kerUI. Az arculati anyagok elkeszitesere a megval6sitast vegzo Kinizsi SK altal 
arajanlat alapjan tortent a teljesites. A Vagta a Zala megye es a regi6 egyik legniv6sabb lovas 
programja, amely nem csak a lovakkal foglalkoz6kat vonzza, hanem a regi6 lakossagat, 
tekintettel az izgalmas futamokra, a tobbgeneraci6s programokra. 
A rendezveny tovabbi propagalasa a social media-ban (a telepUles facebook oldalan) is 
megjelenik, valamint nyomtatott sajt6 formajaban a helyi kiadasu Szuperinf6 hasabjain is. Az 
es6s id6 miatt ketszer is megjelent a kiadvany hasabjain rendezvenyUnk. 2020. augusztus 13-
an es 2020. augusztus 20-an is. Tovabba a telepules tobb pontjara molin6kat feszitettunk ki, 
valamint a 71. sz. foutvonal gyenesdiasi korforgalmanak Faludi utcai kivezetesenel is 
utbaigazft6 tablat helyeztunk el. 

Projekthez kapcsol6d6 megjelent sajt6anyagok cime, helye, ideje, on-line anyagok eseten 
elerhet6sege: 

Szuperinf6, Apr6hirdetes, 2020. augusztus 13. -
https:lje.issuu.com/embed.html?d=keszthely 200813&hidelssuulogo=true&pagelayout=si 
nglePage&u=szuperinfoweb&fbclid=lwARlyM2alwX9H J
oMvjNQfWwdOMkBY3qyCxrR2GTfkoSgg8pll0ZEvPSA4I 

Szuperinf6, Apr6hirdetes, 2020. augusztus 20. -
https://e.issuu.com/embed.html?d=keszthely 200820&hidelssuul ogo=true&pagelayout=si 
nglePage&u-szuperinfoweb&fbcl id=lwAR2kbrWTDadgEK3clUN3WdtSag98sAasNX2ymgTvw 
GFnC7PFDoVRigcb0J4 

Helyseg, datum: Gyenesdias, 2020.10.22. 

Kepvisel6 neve: Gal Lajos polgarmester 

Cegszeru alairas: 
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