
2016. évi Délkelet-Magyarország (Békés és Csongrád megye) regionális beszámoló – Őszi Aranka 

Békés és Csongrád megye 2016-ban 14 egyesületet és 34 regisztrált versenyzőt számolhatott, akik 

rendelkeztek a szakági versenyekhez megfelelő díjlovas licensszel. 

Egy új versenyhelyszín jelentkezett idén, ő Mezőhegyes volt. Első versenyét díjugrató verseny mellett 

szervezte meg, illetve a második a Magyar Ló Kupa keretein belül került lebonyolításra. Előzetesen 

idén is számíthatunk rá. 

2016-ban ezen megyékben 7 díjlovas verseny került megrendezésre, melyek a következőek voltak: 

 - 05.07. Békéscsaba (15 fő) – délelőtt tartottak szabadidő versenyt 

 - 05.20. Hódmezővásárhely (27 fő) – csak az „E” kat. volt licensz nélküli vsz. 

 - 07.16. Mezőhegyes (11 fő) 

 - 08.14. Szentes (39 fő) – szabadidő versenyszámmal együtt  

 - 10.02. Szentes (62 fő) – Békés Megyei Bajnokság + szabadidős verseny 

 - 10.08. Mezőhegyes (28 fő) – Magyar Ló Kupa 

 - 10.15. Balástya (24 fő) 

Összességében látható, hogy a részvételi arány valamivel magasabb a szabadidős versenyekkel való 

együttes megszervezéskor. Ezen esetekben rendszerint az összes versenyszám nyitott a szabadidős 

verseny résztvevői számára. Ezzel a döntéssel a versenyrendező igyekezett a bírók napi bérét és 

rendezéskor felmerülő egyéb költségeket a lehető legköltséghatékonyabban előteremteni.  

A régió ezen területein az egyik legnagyobb problémát jelentő kérdéskör a bírók meghívása. Találnak-

e a versenyrendezők olyan bírókat, akik elvállalnák a bíráskodást szinte az egész országot átutazva 

egy versenyért, ami a periférián kerül megrendezésre? Meg tudja- e engedni a rendezőség, hogy 

alkalmanként magasabb szintű bírót hívjon, még ha a versenyre jelentkezők száma alacsony, de ők is 

szeretnének fejlődésükről képet kapni anélkül, hogy ők utaznák át az országot egy versenyért? 

Előfordul, hogy a rendezőség saját maga pótolja ki az erre szükséges pénzt. 

Talán jogos kérdésként felmerülhet, hogy ezeken a területeken találunk- e megfelelő színvonalú 

versenyhelyszínt? Azt gondolom igen, lehet, nem mindenki rendelkezik a legmodernebb talajjal vagy 

éppen lovardával (lassan talán elérhetőek lesznek ezek is), hanem a lelkiismeretesség, az odaadás és 

a lelkesedés, ahogyan próbálnak még ilyen nevezési statisztikák mellett is kitartani, és ragaszkodni a 

maguk 1-2 versenyéhez. 

Végezetül egy kis büszkeség régiónkból: 

Fejes Kata, aki számos hazai siker mellett sikeresen helyt állt a spanyolországi Oliva-ban 

megrendezésre kerülő Gyerek, Junior, Fiatal lovas Európa Bajnokságon. Számára ez volt az első 

komolyabb ilyen megmérettetés, ahol döntőbe kerülve a 16. helyen zárt a fiatal lovasnő. 

Mindenkinek hálásak lehetünk, aki csak egy picit is hozzátett Kata eredményhez.  

Nem hagyhatjuk szó nélkül a régió lovasait sem, akik magukhoz képest is biztosan szép 

eredményeket értek el 2016-ban, látva hol tartanak, és min kell még csiszolniuk tudásukat, hogy még 

sikeresebbek lehessenek. 

Azt gondolom 2016. felszínre hozott néhány nehézséget, de ugyanakkor sikereket is.  

 


