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2018. június 29. reggelén 
kétségbeesve néztem, ahogy 
szakad az eső. Hogy tartjuk 
í�gy meg a huszadik, jubileu-
mi! Lovasi Napokat?? Aztán 
11 óra körül elállt az eső 
és boldogan hí�vtam falu-
gondnokunkat, Sárdi Mátét, 
hogy minden rendben lesz! 
Sajnos kapkodniuk kellett a 
kipakolással, hiszen a szaka-
dó eső igencsak hátráltatta 
a munkájukat – de hála a jó 
szervezésnek, minden a he-
lyére került. Aztán délután 5 
órakor megint leszakadt az 
ég. Majdnem sí�rva felhí�vtam 
Kovács Kati menedzserét, 
hogy mihez kezdjünk? Meg-
nyugtatott, hogy elindultak 
Budapestről és ahol a mű-
vésznő fellép, ott nem esik 
az eső, higgyem el, hogy este 
8 órára kisüt majd a nap. 
Rengetegen hí�vtak telefo-
non, hogy meg lesz-e tartva 
a rendezvény, különösen a 
Kovács Kati koncert érdekel-
te az embereket. Megnyug-
tattam őket, hogy igen, meg-
tartjuk, de gumicsizmában 
jöjjenek és hozzanak maguk-
kal esernyőt is. 18 órakor a 
lovasi Nagy Gyula Galériá-
ban Tallós Ilona festőművész 
(Nagy Gyula kortársa) szüle-
tésének centenáriumi kiál-
lí�tását tekinthették meg az 
érdeklődők. A rendezvényt 
nyitotta meg.

19 órakor a Millenniumi 
Park nagyszí�npadán a Boni-
ta Sporttánc Egyesület igen 
profi programját láthatta-
hallhatta a közönség, majd 
Ferenczy Gáborné polgár-
mester asszony és Dr. Kont-
rát Károly országgyűlési 
képviselőnk hivatalosan is 
megnyitották a XX. Lovasi 
Napokat. A polgármester 
kiemelte: az, hogy a rendez-

vény jubileumhoz érkezett, 
a közösség kitartó munká-
jának az eredménye, amely-
ben minden lovasi családnak 
volt szerepe. Kontrát Károly 
országgyűlési képviselő 
köszöntőjében elismerő-
en nyilatkozott a sokszí�nű 
rendezvényről. Az első nap 

sztárvendége a sztárallűrök-
től mentes, közvetlen és ked-
ves Kossuth-dí�jas énekesnő 
Kovács Kati volt. E� s tényleg 
csoda történt: este 8 órakor 
Lovas felett kisütött a Nap!  
A művésznő elvarázsolta a 
közönséget, jó humorával 
többször is megnevettette 

a jelenlévőket. A koncert 
után kedvesen és türelme-
sen osztogatott autogramot, 
fotózkodott a közönség több 
tagjával - senkinek nem 
mondott nemet. A pénteki 
műsor a Ritmus Zenekar ut-
cabáljával zárult. A sár elle-
nére kiváló volt a hangulat, 

sokan roptuk a táncot a kitű-
nő zenére. 

Szombaton már napsü-
tésre ébredtünk, a nap a szo-
kásos főzőversennyel indult, 
de volt a dologban egy érde-
kes csavar. Idén két kategó-
riában lehetett nevezni: bog-
rácsban főtt és tárcsán sült 

ételekkel. Nyolc csapat ne-
vezett, öten főztek, hárman 
sütöttek. A zsűri elnöke már 
kora délelőtt rótta a köröket, 
ismerkedett a versenyzők 
szándékaival, elképzelése-
ivel. Déli 12 órakor aztán 
elkezdődhetett a kóstolás. 
A zsűri tagjai Bene Sándor 
Venesz-dí�jas mesterszakács, 
Gyukli Gyula borász-gaszt-
ronómus és Lamperth La-
jos lovasi amatőr szakács 
voltak. A tárcsán sült ételek 
kategóriában I. helyezett 
lett a „Van sütnivalónk” csa-
pat (mangalica zsí�ron sült 
tarját készí�tettek cukkinis 
lapcsánkával, salátával), II. 
helyezett lett „Fedő”, III. he-
lyezett pedig a „ZAFI” csa-
pat. A bográcsban főtt ételek 
kategóriában I. helyezést ért 
el a „Marha Banda” finom 
pacalpörköltjével, II. helye-
zett „A� cs + Asztalos” csapat, 
III. helyezett pedig a „Fröccs” 
csapat.

(folytatás a 3. oldalon)

XX.
Lovasi Napok
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A Balaton Riviéra arcai: 
Zita világa

A lovasi Malomvölgy ut-
cában Bácsi Zita keramikus, 
néptáncoktató és a Ro-Zita 
vendégház tulajdonosának 
szülőháza felé sétálva olyan 
érzésem támad, mintha rég-
múlt idők mesebeli helyei 
és emberei elevenednének 
meg. Száz éves eperfa, ősré-
gi parasztházak. Mintha egy 
igazibb, emberszeretőbb vi-
lágba csöppentem volna.

Honnan eredhet ez a meg-
lepő kedvesség, tiszta szere-
tet? Talán a természet közeli 
életből. Nem állí�tom, hogy 
megállt volna az idő. De azért 
jellemzően a maguk tradicio-
nális eszközeivel oldják meg a 
mindennapi feladatokat az itt 
élők. Például Zita udvarán nem 
zúg idegesí�tő fűnyí�ró, ehelyett 
három birka legelészik szé-
pen, komótosan gondozva a 
pázsitot egészen a patakpar-
tig. A lovasi parasztporták 
keskenyek, ám de hosszúak. 
Elfér rajtuk a virágoskert, a 
baromfiudvar és a konyhakert 
is. Futkározhat benne kedvére 
Piszke király, a magyar vizsla 
kölyök.  De ideköltözhet akár 
egy egész néptánc tábor is. Zi-
tánál volt már ilyen és remél-
jük, lesz is, mert a távlati terve 
az, hogy kézműves műhellyel 
bőví�ti a vendégháza szolgálta-
tását. Erre adott be pályázatot 
az E� ltető Balaton-felvidékért 
Egyesületnél. Kézműves fog-
lalkozásokat tartana nem 
csak gyerekeknek, hanem 
felnőtteknek is, hiszen óriási 
igény lenne rá. 

Zita dí�sztárgyai, példá-

ul a levendula illetve rózsa 
motí�vumos szí�vecskék, te-
áscsészék, tálak, órák nép-
szerűek a turisták körében 
is. Fehérre égő agyagból dol-
gozik, máz alatti kézi festés-
sel viszi fel a motí�vumait. A 
Herendi Porcelán Manufak-
túrában tanult és dolgozott 
8 évig bemutató festőként. 
De Franciaországban is ta-
pasztalatokat szerzett az 
önálló munkához. Az E� ltető 
Balaton-felvidékért Egye-
sület minőségi védjeggyel 
rendelkező tagja. Minősí�tési 
eljárást követően, 2015-ben 
alkotásaival kiérdemelte a 

„RuralQuality - Vidék Minő-
sége” védjegyet.

Szí�nes egyéniségét jellem-
zi, hogy hét éves kora óta 
néptánccal is foglalkozik, 
énekel és táncol, ma már ok-
tat is.

Miközben beszélgetünk, 
megmutatja a házat. Már az 
ükapja is itt született. Apai 
ágon több száz évre vissza-
menőleg itt éltek és nevel-
kedtek a család tagjai. Sző-
lőműveléssel foglalkozott a 
Bácsi család. A nagyapja volt 
az utolsó hegybí�ró Lovason. 
Régi fotók láthatók berámáz-
va a falon. A ház belsejében a 

falak kissé átalakí�tva ugyan, 
de őrzik a régi helyiségek 
alaprajzát. Ma már nagyobb, 
komfortosabb minden, de 
Zita nem felejti el a régi 
vonalakat, motí�vumokat. 
Imádja a házat és Lovast. 
Szerinte pont jó, hogy nem 
közvetlenül a Balaton-
partján fekszik, mert ennek 
hála elkerüli a tömeg, mi-
közben egy karnyújtásra a 
nagyví�z, hogy a patakról ne 
is beszéljünk. Itt az erdő, a 
nagy kert, a Malom-völgy. 
Ide jobbára olyanok jönnek, 
akik tudják értékelni a kü-
lönleges helyeket. Vannak 
visszajáró törzsvendégek. 
Egyszerre akár 12 főt is tud 
fogadni. A bevételeket visz-
szaforgatja a házra, korsze-
rűsí�ti, csinosí�tgatja.

A Balaton Riviéra Turisz-
tikai Egyesülethez Bácsi Zita 
azért csatlakozott, mert itt 
találta meg az érdekképvise-
letét. Meggyőződése, hogy az 
egyesületen keresztül a tag-
ság hozzájárul az öt falu  és  
vidéke természeti és épí�tett 
kultúrájának gyarapí�tásához 
-  turizmussal, szőlészettel, 
borászattal, gasztronómiá-
val, a vendéglátással, nép-
művészettel kapcsolatos 
értékek megőrzéséhez. Az 
egyesületi tagsággal együtt  
a helyi önkormányzatok ren-
delkezésére áll a turizmust 
érintő kérdések megoldásá-
ban, ezért is érzi fontosnak 
részt venni a munkában.

Bartuc Gabriella

Bácsi Zita keramikus, néptánc oktató és a lovasi Ro-Zita ven-
dégház tulajdonosa. Zita dísztárgyai népszerűek a turisták 
körében is
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(folytatás az 1. oldalról)
Közben a Gyermekbiro-

dalomban már javában le-
hetett ugrálni a felfújt vár-
ban, játszani a különböző 
fajátékokon. Volt arcfestés, 
csillámtetoválás és meg le-
hetett csodálni a kovács és a 
lószerszámkészí�tő mesterek 
tudását. Ezekbe a ma már 
nem mindennapi tevékeny-
ségekbe be is lehetett kap-
csolódni, ki lehetett próbál-
ni jó pár fogást. 14:30-kor 
kezdődött a polgármeste-
rek-alpolgármesterek fo-
gathajtó versenye, melyet 
hatodik alkalommal ren-
deztek meg a közönség és 
a versenyzők nagy örömé-
re. Itt először Volford-Hull 
Zita Lovas alpolgármestere, 
majd Fábry Szabolcs Nagy-
vázsony polgármestere, az-
tán Ferenczy Gábor Alsóörs 
alpolgármestere, negyedik-
ként Czeglédy A� kos Paloz-
nak polgármestere, végül 
Marton Béla Balatonfűzfő 
polgármestere hajtott végig 
fogatával az akadálypályán. 
Az első három versenyző 
hibapont nélkül teljesí�tette 
a versenyt, í�gy az idő dön-

tötte el közöttük a helyezé-
seket, melyek végül í�gy ala-
kultak: I. Fábry Szabolcs, II. 
Ferenczy Gábor, III. Volford-
Hull Zita, IV. Marton Béla,  
V. Czeglédy A� kos.

15 órától a nagyszí�npad 
mellett mutatkozott be a 

felsőörsi Tekergő Sajtmű-
hely. Nagy üstben készült a 
gomolya sajt és ennek fo-
lyamatába az érdeklődök 
is bekapcsolódhattak. Még 
parenyica sajtot is fonhattak 
és tekerhettek. 16 órakor a 
lovas pályán tartott közép-

kori lovagi tornabemutatót 
a Pápai Lovas iskola, 17:30-
kor pedig a nagyszí�npadon 
lépett fel az Alsóörsi Sirály 
Népdalkör - ekkor már na-
gyon erősen fújt a szél, a 
levegő is igencsak lehűlt, 
sokan hazaszaladtak meleg 
holmiért. Az időjárás elle-
nére nagy érdeklődés kö-
vette a fazekas és nemezelő 
mesterek bemutatóit - itt 
is születtek a résztvevők 
által készí�tett alkotások.  
18 órakor a Dávid Roland 
Trió zenélt a nagyszí�npadon 
- sokunk nagy örömére. 19 
órakor Hatás Andrea és Sze-
les József igazán változatos 
musical, operett és könnyű-
zenei műsorát élvezhettük, 
gyönyörű hangjukkal egé-
szen elvarázsolták a közön-
séget. 20 órakor a várva várt 
Grácia hegedűtrió lépett fel 
a lovasi Millennium park 
nagyszí�npadán. Gyönyörű-
ek, tehetségesek - igazi él-
mény volt látni-hallani őket. 
A XX. Lovasi Napok utcabál-
lal zárult, melyhez a Jolly 
Joker zenekar szolgáltatta a 
talpalávalót.

Volford-Hull Zita

XX. Lovasi Napok
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Tanévzáró 2018

Jó napot kí�vánok! Dicsértes-
sék a Jézus Krisztus! A� ldás Bé-
kesség! Isten hozott minden-
kit, aki ma eljött tanévzáró 
ünnepségünkre. Köszöntöm a 
diákságot, a szülőket és mun-
katársaimat.

Vajon, amikor tiszteletes úr 
ennek a templomnak a gyö-
nyörű panorámás udvaráról 
tekintett le a falu felé, mit 
láthatott az iskolában? Vajon 
rendben mentek-e a dolgok a 
182 nap alatt? Megtettünk-e 
mindent szülők és pedagógu-
sok, hogy a mi gyermekeink-
ből idővel tisztelettudó, ha-
zaszerető, művelt keresztyén 
emberek legyenek? Vajon az 
itt megszerzett tudás mit is 
ér? Az itt tapasztalt emberség 
hogyan hasznosul? Az iskola 
nem a sok-sok információról 
szól, hanem divatos szóval az 
alkalmazható kompetenciák-
ról. Most csak három fontos 
kompetenciát emlí�tek meg. 
Az alkalmazkodás kompe-
tenciáját, a szabálykövetés 
kompetenciáját és a digitális 
kompetenciát. Ma ezek nél-
kül nehezen boldogulunk. 
Arról, hogy az itt megszer-
zett tudás bárhol és bármikor 
mozgósí�tható, előhozható és 
alkalmazható legyen, amely-
nek segí�tségével a bennünket 
érő hatásoknak nem csak el-
szenvedői, hanem alakí�tói is 
lehetünk. Vajon a ma világá-
ban tudunk-e alkalmazkodni, 
cselekvőképesek vagyunk-e? 
Ez egyfajta olyan tudás, amely 
nem csak a dolgokba való be-
leszólás jogát adja az embe-

reknek, hanem egyszersmind 
a szólás kötelezettségét is je-
lenti.

Az iskola taní�tsa meg azt, 
hogy néha hallgatni kell, de 
azt is, hogy hallgatni nem le-
het ott, ahol kiáltani kell. Eb-
ben a református szellemű is-
kolában évek óta törekszünk 
arra, hogy valami ilyesféle 
tudást alapozzunk meg ta-
nulóinkban. Az iskola nem 
tett mást, mint az emberiség 
eddigi története során felhal-
mozott tudásból a lehető leg-
többet átadja, átszármaztatja.

Ezt a tanévet is éves mun-
katerv alapján végeztük, 
eredményesen. Az iskola élte 
rendes, normális életét, isme-
reteket, tudást származtatott 
át, sikereket és élményeket 
igyekezett biztosí�tani, a fel-
merülő konfliktusokat, prob-

lémákat, váratlan helyzeteket 
pedig emberségesen próbálta 
kezelni. 

Tanulóink különböző ta-
nulmányi versenyeken vettek 
részt: Bendegúz Tudásbaj-
nokság, Cholnoky alapműve-
leti verseny, Bem matematika 
verseny, Zrí�nyi matematika 
verseny.

A kompetenciamérésen kö-
zel a várt eredményt hozták 
tanulóink. A továbbtanulás, 
a felvételizések rendben le-
zajlottak. Valamennyi végzős 
tanulónk biztonsággal kezdi 
meg a középiskolai tanulmá-
nyait. A keresztyén szellemi-
ség keretében az áhí�tatokat, 
a családi Istentiszteleteket, 
a lelki napokat az ökumené 
szellemében, békességben 
megtartottuk. 

A sport területén Bozsik fo-
cistáink derekasan, önállóan 
helyt álltak.

A kézilabda, a kézilabdázás 
továbbra is kiemelt helyet 
foglal el. A nemzetközi sze-
replések közül megemlí�tem 
a szerbiai Adát, első alka-
lommal vettünk részt Mező-
túron a református iskolák 
országos döntőjén, ahol or-
szágos bajnokok lettünk. A 
III. alkalommal megrendezett 
Kárpát-medencei Magyarok 
Találkozóján 5-6. és 7-8. osz-
tályos fiaink első helyezést 
értek el. Közel 500 csapat kö-

zül a nagy fiaink az előkelő 13. 
helyezést érték el a kézilabda 
gyermekbajnokságon.

Az idei évben hagyomány-
teremtő szándékkal megyei 
egyházi sportnapot rendez-
tünk Alsóörsön. Természe-
tesen nem vagyunk teljesen 
elégedettek. A diákolimpia 
szereplés nem úgy sikerült, 
ahogy terveztük. Zánkán, a 
strandkézilabdában viszont 
országos 2. helyezést értünk 
el.

A kicsiktől, az 5-6. osztály-
tól több akaratot, több aláza-
tot és több eredményt várunk.

Rendezvényeinket az igé-
nyesség, a szí�nvonalasság 
jellemezte. Kiemelkedett a 
Márton nap, a karácsony, a 
magyar kultúra napja, a far-
sang, a március 15. és a szülők 
napja. 

Az iskola minden osztálya, 
tanulója szerepel minden 
évben valamelyik rendezvé-
nyen. Ezt azért tesszük, hogy 
már kiskorban hozzászokja-
nak a szerepléshez, hogy fel-
nőttként bátrabbak legyenek.

A művészeti nevelés terü-
letén énekkarunk a műso-
rokban, versenyeken, többek 
között Papkeszin, Balaton-
füreden, és Budapesten sze-
repelt. Szí�njátszóink idén is 
remek műsorral leptek meg 
bennünket. Ú� jdonság volt a 
furulyaoktatás mellett a gitár-
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oktatás elkezdése, valamint 
képzőművészeti szakkör in-
dí�tása. A szí�nházlátogatások, 
a szavalóversenyek a művelt-
ség megalapozását segí�tették. 
Útazó planetáriumot csodál-
hattunk meg és eljutottunk a 
Trianon Múzeumba. Köszönet 
az E.F.O.P  pályázatnak. Ennyi  
mindent láthatott a tiszteletes 
úr erről a gyönyörű helyről.

Kedves Gyerekek!
Kicsengettek! A táblát le-

törölték, rajta csak az áll: 
vakáció. A kréták csendben 
alszanak a doboz mélyén, a 
számí�tógépek kikapcsolva, az 
interaktí�v táblák elnémí�tva. 

Szeptemberig magányosak 
lesznek a termek, ajtóikat 
nem nyitogatja senki. A csen-
gő is őszig pihen, hogy majd 
újra munkára buzdí�tson ben-
neteket a 2018/2019-es tan-
évben. De addig élvezzétek a 
nyár ragyogó szépségét, a Ba-
laton hűsí�tő ví�zét, az alsóörsi 
kilátó panorámáját, a szabad-
ságot, ezt a gyönyörű világot.

Kedves Gyerekek! A 
2017/2018-as tanévet ezen-
nel bezárom. Isten veletek!

Viszont látásra szeptember 
2-án, vasárnap 18 órakor a 
tanévnyitón.

Mészáros Károly
iskolaigazgató

„Biztonságban útközben” 
A balatonfüredi rendőrök bűnmegelőzési tanácsokkal látták el az utazókat.

A Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitányság, a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt., 
valamint az Északnyugat-
Magyarországi Közlekedési 
Központ helyi szerveivel 
összefogva 2015. nyarán 
elindította a „ Biztonságban 
útközben” prevenciós tájé-
koztató tevékenységét. 

A projekt keretében a Bala-
tonfüredi Rendőrkapitányság 

munkatársai az együttműkö-
dőkkel közösen 2018. július 
17-én, a balatonfüredi vas-
útállomáson és az autóbusz-
pályaudvaron szóban, vala-
mint prevenciós kiadványok 
átadásával tájékoztatták az 
utasokat - közülük is elsősor-
ban a nyaralni indulókat - a 
személy- és vagyonbiztonsá-
gukat érintő lehetséges veszé-
lyekről, valamint ezek elkerü-
lésének lehetőségeiről.

A balatonfüredi rendőrök 
többek között az alábbi taná-
csokkal szolgáltak az érdeklő-
dőknek:
•  Ne hagyják őrizetlenül az 

utazótáskáikat! 
•  Az állomás területén is tart-

sák be a biztonsági előí�ráso-
kat, utasí�tásokat!

•  Csak szükséges mennyiségű 
készpénzt vigyenek maguk-
kal!

•  Ha hosszabb időn keresztül 

gyanúsan viselkedő személyt 
látnak maguk mellett, ellen-
őrizzék értékeik meglétét!
A szervezők gondoltak a 

gyermek utasokra is, akik egy 
közlekedésbiztonsági teszt 
kitöltéséért fényvisszaverős 
karkötőt és kulcstartót kaptak 
ajándékba. 

Szabó Zoltán 
kormánytisztviselő

Balatonfüredi
Rendőrkapitányság



6 Lovasi Hírek

Az örökmozgó, élettel teli, energikus
Kovács Kati hatalmas sikert aratott

Özönvízszerű eső nehezí-
tette meg a Lovasi napok 
szervezőinek a dolgát a 
Millenniumi Parkban. Pró-
bálták a felázott, sáros ta-
lajt szalmával leteríteni, 
hogy a vendégek normáli-
san tudjanak közlekedni. 
Ők pedig jöttek szép szám-
mal, hiszen a Kossuth-díjas 
énekesnőre Kovács Katira 
voltak kíváncsiak.
A magyar könnyűzenei élet 
kiemelkedő egyénisége, aki 
a 20. század egyik legtermé-
kenyebb és legsokoldalúbb 
művészei közé tartozik. Több 
mint ötven éve tartó pálya-
futása során számos állami 
és szakmai kitüntetéssel is-
merték el. Kovács Kati ked-
vességével, közvetlenségével, 
jó humorával hamar belopta 
magát az emberek szí�vé-
be. Többen a koncert előtt 
fotózkodtak, beszélgettek 
vele. E� n is í�gy tettem. –Igaz-
ság szerint soha nem szeret-
tem volna énekesnő lenni, csak 
úgy jött a zene szeretete, mert 
édesanyám állandóan hallgat-
ta a rádiót. Én meg megpró-
báltam azokat a slágereket el-
énekelni.  Az egri Eötvös Károly 
iskolába jártam, ahonnan ki-
küldtek az énekkari próbáról, 
mert állítólag rosszul viselked-
tem, és megkérdezte a tanár 
úr, hogy miért nem énekelek? 
Mondtam azért, mert unom. 
Később a gimnáziumi éveim 
alatt, a nyári táborokban ren-
geteget énekeltem, és ekkor 

rám szóltak az osztálytársaim, 
hogy egy kicsit halkabban te-
gyem ezt. Majd átkerültem a 
Gárdonyi Géza Gimnáziumba, 
ahol lényegében felfedeztek, 
zenekari kísérettel dzsesszt 
énekeltem. Később eltanácsol-
tak az 1964-es Ki Mit Tud?-ból, 
mondván ez a kislány csak 
ordítani tud. Ekkor egy Little 
Richard dal adtam elő, nem 
volt egy szerencsés választás 
– kezdi zenei pályafutásának 
ismertetését Kovács Kati, 
aki beszélgetésünk közben 
mindvégig mosolyog, gesz-
tikulál, árad belőle a pozití�v 
energia. 
Az igazi sikert 1965-ben a 
második Ki mit tud? hozta 
meg számára, amire az édes-
anyja adta be a jelentkezést. 
A versenyt hosszú forduló-
kon, sok-sok dalon át végül 
megnyerte, és ő lett az „E� v 
hangja”. Egy csapásra orszá-
gos hí�rű sztár lett. Ezután 
próbálta Ella Fitzgerald, Ja-
nis Joplin, Tina Turner elő-
adásmódját utánozni. Rá egy 
évre a Nem leszek a játéksze-
red cí�mű dalával győzött a 
Táncdalfesztiválon, ezzel a 
táncdalfesztiválok történe-
tének első győztese lett. Ezt 
követően még két alkalom-
mal (1972-ben az Add már, 
uram, az esőt! és 1981-ben 
az Ú� jra otthon cí�mű dallal) 
nyert Táncdalfesztivált, ami 
a női előadók közül, csak neki 
sikerült. Időközben kipró-
bálta magát szí�nésznőként 

is, olyan egyéniségekkel dol-
gozott együtt, mint Törőcsik 
Mari, Latinovits Zoltán, Buj-
tor István, Latabár Kálmán, 
Hofi Géza, rájuk a mai napig 
szí�vesen emlékszik vissza. 
Később rájött, hogy ez nem az 
ő világa, inkább megmarad 
énekesnőnek. Rengeteg zene-
karral lépett fel, belföldön és 
külföldön egyaránt. A teljes-
ség igénye nélkül: Omega, Il-
lés, Metró, LGT, V’Moto-Rock. 
„Kovács Kati életében a nor-
mákat tisztelő és betartó, mi-
közben éneklésében mindig 
a végső határokat feszegető 

művész. Tehetsége vitathatat-
lan, hangja egyedülálló. A sze-
retet szolgálója, miközben ab-
szolút öntörvényű és mindig a 
maga útját járja. Igazi szabad 
lélek” – í�rta róla Szegő András 
PrimaPrimissima dí�jas újság-
í�ró, publicista, becenevén az 
„interjúkirály”. Mindezen sza-
vak a mai napig érvényesek 
rá, Lovason is hatalmas sikert 
aratott, ismét bebizonyoso-
dott, hogy az élőzenének még 
mindig varázsa van. A közön-
ség vele együtt énekelte a leg-
nagyobb slágereit. 

Szendi Péter

Kovács Kati Lovason

A Nagy Gyula Művészeti Alapí�tvány
(8228 Lovas, Fő u. 12.)
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