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2016. június 24-25-26-án került megrendezésre az VI. Pipacs Fesztivál Nagylózson. 

 

A három napos rendezvény sikeréért az egész falu összefogott. Nemcsak az 

egyesületek, intézmények, de a faluban tevékenykedő kulturális közfoglalkoztatottak, 

a helyi érdekeltségű cégek, vállalkozások és magánemberek is segítettek az 

önkormányzat dolgozóinak és testületi tagjainak egy színvonalas, változatos 

programokat felsorakoztató, zökkenőmentes fesztivál létrehozásában.  

 

A fesztiválsátor ponyvájának felhúzását, a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivataltól kölcsönzött színpad felállítását, a világítás beszerelését a Nagylózsi Sport 

Klub vállalta, ahogy azok bontását és visszaszállítását is. Külön köszönet Szalai 

Attilának és Németh Gábornak a villanyszerelésért és Mihalicz Péternek a színpad 

felállításában nyújtott segítségért! 

Az önkormányzat a bősárkányi Ponyvamanufaktúrát megbízva javíttatta meg a sátor 

szakadásait, majd a sátor rögzítéséhez további köteleket vásárolt, továbbá a 

rendezvények alatt keletkező hulladékok igényes gyűjtéséhez 5 db mobil szemetes-

állványt szerzett be. Köszönjük Farkas Gyulának a ponyva és egyéb kellékek  

fuvarozását! 

A Bankó Kft-től vásárolt pörgő játék, mely a Nagy Játszótéren lett felállítva a 

fesztivál e színhelyének újdonságaképpen június elején, ma is nagy népszerűségnek 

örvend a kitaposott nyomokból ítélve. 

 

 



A nagy sikerű tombolához a lakosság és a vállalkozások által felajánlott és az 

önkormányzat által vásárolt tárgyak és egyéb nyeremények mellett nagy adományt 

kaptunk az osztrák LIBRO cégtől is. A játék lebonyolításának összetett és nagy 

figyelmet igénylő folyamatát az önkormányzati dolgozók végezték. 

 

 

A 2016. június 19-ei ráhangoló-nap programja 

a Kultúrteremben zajlott. A Csavar Színház: 

„Itt és most ugrik a majom a vízbe” című 

improvizációs délutánját 2/3 részben a 

„Szenkira” Egyesület, 1/3 részben az 

önkormányzat finanszírozta. 
  

 2016. június 24. péntek 

 

A Könyvtárban 10 órai kezdettel, Sárközi 

Lászlóné vezetésével és a Nagylózsi 

Naplemente Idősek Egyesülete aktív 

részvételével Irodalmi teaház nyílt szavalt és 

megzenésített  versekkel, mesékkel, vetítéssel, 

süteménnyel, teával, kávéval a helyi óvodások 

és iskolások aktív közreműködésével. Az 

iskolai versmondó versenyek helyezettjei és az 

óvodai csoportok szavaltak, továbbá a 

kisóvodás Gráczol Sára bábelőadásait láthattuk-

hallhattuk.  

Kulturális közmunkatársunk: Vass Ivett által összeállított rejtvények könyvtári 

könyvek segítségével történő megoldására is volt lehetőség Könyvtári kalandtúra 

néven. Az iskolaudvaron pedig az óriás sakk-tábla várta a játékosokat.  

 

A Kultúrteremben 16 órakor Helyi Értéktár címmel fotókiállítás nyílt Fűzy-Molnár 

Zoltán, Wittmer László, Farkas Sándor és Tóth Róbert felvételeiből. Utána került 

bemutatásra az „Idősek emlékezete” című kiadvány (mely helyi idős emberek 

visszaemlékezéseit, egykori népszokásokat és régi fotókat tartalmaz), majd Bódi 

Ottó- „Az Ikva vízimalmai” c. előadását követhették nyomon az érdeklődők. 

 

A Fesztiválsátor melletti füves területen 17 órától Íjászkodás és jurta-építés, tündérek 

és manók felvonulása, Rákóczi Fanni jóvoltából jelmezes fotózás, 19 órától pedig 

zenei programok (Duhaj Fanni éneke és a Bel Canto Vegyeskar magyarnóta-

csokra) várták az érdeklődőket. A Szent Iván éji tűz meggyújtása után 

szalonnasütésre, jósoltatásra és tombolavásárlásra is lehetőség volt. Sajnos a 22 órától 

vetített „Retro mesék” nézőit a szúnyogok hada hazaüldözte.  

 

2016. június 25. szombat 



A Nagylózsi Sport Horgász Egyesület Cenki Péter vezetésével első 

alkalommal szervezett az Árvíztározó tónál Horgászversenyt, 

melyre 7 órától lehetett nevezni. A sikeres verseny 

eredményhirdetése után Halászlé ebéddel várták a résztvevőket és 

az érdeklődőket. A rendezvény mellett a gyerekek a játszótéren 

játszhattak, vagy a Lövői Hagyományőrző Egyesület jóvoltából 

íjászkodhattak. 

        

 

A Virágfüzér Óvodában Gyermekmennyország néven 9 órától csapatversenyt 

szerveztek az óvónők a dadusnénik 

segítségével, melyben a csapatjel kiszínezésén,  

a kerítésrajzoláson, a horgászaton át a humoros 

„Ki vagyok?” játék, a célba-dobás és az 

akadálypálya is szerepelt. 

10.30-11.00 óráig a sopronkövesdi általános iskolások néptánc- és citera-bemutatóját 

(Szalay Katalin vezetésével), majd 11 órától Bábelőadást láthattak a gyerekek.  

 

Az Óvodával szembeni kis játszótéren biciklis ügyességi pályát alakítottak ki az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai és nagy örömünkre kis falunéző kirándulást is 

tehettek a tűzoltóautóban utazva az óvodai programokon részt vevő gyerekek és 

felnőttek.  

        

Az Önkormányzat dísztermében 14 órakor nyílt meg a Vidékünk természeti kincsei 

c. fotókiállítás, Reinhoffer István, Németh Áron, Wittmer László, Tóth Róbert, 

Olaszyné Fülöp Anita és Szigeti Éva természetfotóiból. Madár és egyéb állathangok 

felismerése játék tette még tartalmasabbá ezt a programot. A fotókiállítás anyagát az 

önkormányzat hivatta elő, és a paszpartúkat, a kiállítások berendezését és őrzését az 

önkormányzati dolgozók mellett Wittmer László fotós, kulturális- és óvodai 

közmunkatársunk, továbbá közösségi munkát végző diákok segítették. 

 

A Reinhoffer portán (Vörösmarty u. 17.) Reinhoffer Imréné vezetésével 16 órakor 

indult a Néprajzi magángyűjtemény megtekintése nagy sikerrel. 

 

Pónik húzta lovaskocsival lehetett a falut megnézni szombat és vasárnap délután egy 

peresztegi felajánlás segítségével. 

 

A Fesztiválsátorban  és a futballpályán 14 órától Baráti főzés (magyaros ételek, 7 

csapat) kezdődött, melyen a vadásztársaságok (Ikva-mente, Aranypatak, Szikvidéki 

Erdészet) és az önkormányzat által biztosított alapanyagokból készült a 

fesztiválvacsora. Külön köszönet a vadásztársaságoknak a vadhúsért és a 

képviselőtestület tagjainak, akik vállalták a szervezést, az alapanyagok beszerzését és 

feldolgozását, továbbá a 2 üstnyi étel elkészítését (Bors István, Kincses Zolt, Kozálk 

Ferenc, Nyakó Gábor Németh Gábor és Olaszyné Fülöp Anita)! 



15 órától kézművességre (ÜGYESEN Egyesület), kosárfonásra (Lugosi Lajos, 

Farkas Sándor, Németh Gáborné), íjászkodásra, tombola-jegyvásárlásra, 

arcfestésre volt lehetőség.  

A futballmérkőzést és a 11-es rúgó versenyt a Nagylózsi Sport 

Klub szervezte.  

17 órától az óvodások, iskolások, az idősek (Időskorúak Otthona 

Nagylózs Perdülj-fordulj Tánccsoport) és a Jazz Dance Team 

tánccsoportjainak műsorát élvezhettük. 

A horgászverseny eredményeinek ismertetése után a Nagylózsi 

Sport Klub bajnokságon elért 2. helyének megünneplésére került 

sor, érmek kiosztásával.  

19 órakor kezdődött a Pannon Cigányzenekar műsora és a Fesztiválvacsora, majd a 

helyi fiatalok meglepetés műsora: a Hófehérke és a hét törpe kabaréjelenet (melyet 

külön köszönünk a résztvevőknek és a felkészítőnek!).  

Végül Váradi Albert zenéjére táncolhattunk hajnalig.   

 

2016. június 26. vasárnap 

 

 Az Irodalmi teaház és a fotókiállítások ezen a napon is látogathatóak voltak. A 

Nagylózsi Naplemente Idősek Egyesülete sütötte és kínálta a süteményeket és a teát, 

ásványvizet. 

A Fesztiválsátornál 15 órától kosárfonást figyelhettünk és a 

lovas szekérrel utazhattunk.  

16.30-tól a Sopronkövesdi Kövirózsa Kulturális Egyesület 

Cifraszűr Néptánccsoportja táncolt, 

valamint a Berkenye citerazenekar zenélt és énekelt a 

közönségnek. 

 

18 órától a Pankastic! És Lombos el Marci & Juhász 

Attila Jazz Quartett együttesek műsorát hallgathattuk. 
 

  19 óra után a rendezvény zárásaként a zsákbamacskás tombola 78 db 

fődíjainak sorsolására került sor. 

 

Mellékelem a kiadások és bevételek részletezését. 

 

Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását. 

 

Nagylózs, 2016. július 22.                   

 

 

Szigeti Éva  

         polgármester 

 



Az V. Pipacs Fesztivál kiadásai: 

 

Fesztiválsátorhoz rögzítő kötél       14.605 Ft 

Sátorponyva javítás        34.035 Ft 

5 db szemetes állvány        103.505 Ft 

Irodalmi teaházhoz alapanyagok (kávé, tea, cukor…)   19.821 Ft 

Fesztiválvacsorához evőeszközök, alapanyagok     201.013 Ft 

Gázpalackok         38.222 Ft 

Sátorállítás… (Nagylózsi Sport Klub)      50.000 Ft 

Karton, lufi, lamináló fólia, tombolatárgyak     43.562 Ft 

Hangosítás          88.900 Ft 

Csavar Színház         50.000 Ft 

Pannon Cigányzenekar műsora       220.000 Ft 

Zeneszolgáltatás-bál (Váradi Albert)      88.900 Ft 

Cifraszűr és Berkenye        15.000 Ft 

Pankastic! és előzenekara       200.000 Ft 

Fotók előhívása         128.800 Ft 

Karton, virág, cellux, ajándék…      28.141 Ft 

Fagyi gyerekeknek, üdítő szereplőknek és fellépőknek   47.580 Ft 

Eddig összesen:         1.372.084Ft 

 

továbbá: 

Artisjus szerzői jogdíjak (számla még nem érkezett meg)   ? 

Összköltség:           ? 

Ebből megmaradó érték (fotók, karton képkeretek, szemetes állványok, kötél, kő) 

           279.397 Ft 

 

Bevételek 

Betervezett összeg:         1.000.000 Ft 

Adomány          20.000Ft 

Összesen:                    1.020.000 Ft 

 

+Hungarowind ígért adománya       350.000 Ft? 

 

 

 


