Vágtázó zirciek
Maradandót alkotott városunk képviselete az országimázs fesztiválon
Zirc lovasa, Somogyi József fölényesen nyerte meg az előfutamot, és ezzel bekerült az
ország 24 legjobb versenyzője közé. A mögötte álló turisztikai csapat pedig azzal
büszkélkedhet, hogy az átlagosnál nagyobb sátrat kapott a város értékeinek
bemutatására. Az úgynevezett Vágta Korzón felállították Zirc zászlóját, életre kelt a
bakonyi „betyárlegenda”, s kiállítottak egy mamutcsontot is.
A részvételhez vezető, kissé rögös út:
A Lovasok.hu internetes portál benevezhet egy-egy csapatot a Nemzeti Vágtára. Hotel Szépalma indulását támogatták, de ők nem éltek
a lehetőséggel, mert a saját lovasuk már elvállalta, hogy Balatonalmádi színeiben versenyzik, így Zircnek kínálták fel a lehetőséget.

A zirci csapat összetétele:
Vendégek

Állandó résztvevők

Turisztika
 Vezetők:
Hevesiné
Németh
Mariann
(Tourinform
Iroda),
Benczikné Tóth Magdolna (Békefi
Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Tourinform Zirc)
 Gyakornokok: Pál Anna, Salamon
Kinga

Lovas-sport
(versenyző, lovász,
csapatkapitány, felvezető)

Kézműves

Múzeumigazgató és
könyvtárvezető

Szurgyi Zsuzsanna
Kasper Ágota (Bakonyi
Természettudományi
Múzeum), Németh Gábor
(OSZK Reguly Antal
Műemlékkönyvtár)

Somogyi József, Farkas Zsolt,
Nagy Lajos, Szökrényes Anita

A sátor berendezése:
OSZK Reguly Antal
Műemlékkönyvtár
metszetei

A város zászlója
Légifotó Zircről

Szurgyi Zsuzsanna
kézműves bemutatója

Szerviz
Lovasok.hu
hirdetőtáblái

Hoffer Ildikó
keramikus művész
kiállítása
Somogyi József lovasversenyző nyerge
Bakonyi
Természettudományi
Múzeum kiállítása

Információs pult

„A Buli”
reklámanyaga

Vezir-Hús-COOP Kft.
termékei

Hotel Szépalma
reklámtáblái

Bakonyi vendégasztal
Hotel Szépalma
közreműködésével

A sátor egyik sarkában voltak láthatóak Hoffer Ildikó
keramikus alkotásai, aki ugyan nem vett részt az eseményen,
de odaadta szobrocskáit

A sátor másik sarkában Szurgyi Zsuzsanna kézműves tartott
bemutatót

Somogyi József előfutam-győzelme:
A zirci lovasnak a döntőbe nem sikerült
bekerülnie a Nemzeti Vágtán, de fölényes
előfutam-győzelmével hírnevet szerzett a
városnak,
sikere
pedig
különösen
felértékelődik, ha figyelembe vesszük az
alábbi szempontokat:
 az előző két Vágtán nem sikerült
továbbjutnia az előfutamból
 a hatodik rajtpozícióból indult
 míg József félvér lóval vágtázott, a
mezőnyből
öten
telivér
lóval
versenyeztek
Az első kanyart követően az élre állt, s
rajt-cél győzelmet aratott.

A nyerő páros és a nyereményük

Kelemen Gábor

