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  Budapesten és Pest megyében 2016-ban az országos, 15%-ot is meghaladó növekedési ten-

denciákat követően szélesedett a szakág háttere. Rögvest már az év első, május végi pátyi 

CDN-A versenyének első napján lebonyolított 99 start is jelezte, ez nem szokványos év lesz – 

ugyancsak feladva a leckét a versenyrendezőknek. 
  Mindez számszakilag a pónis versenyeknél még erőteljesebben megmutatkozott, ahol a két 

szagágas versenyeknél megszokottá váltak a 220 feletti nevezések. Új díjlovas helyszín CDN-

es versenyre nem volt, pónira egy, Csomádon, ahol mindjárt 150-es startszámmal rendeztek 

versenyt. 
  Sóskút 2016-ban annak tudatában vállalta a Pest megyei Bajnokság döntőjének megrendezé-

sét és a megyei szövetség által felajánlott pénzdíj kiegészítését, hogy Kramer Dóra Luca mel-

lett féltucatnyi helybéli díjlovasa sincsen.  

  Tudom, közhelyes, hogy a mennyiség, az utánpótlás lovasok száma előbb-utóbb minőséggé 

érik. 
  A már említett Csomád mellett, ahol póni kezdő bajnokot neveltek a veterán Ibizán Sziráki 

Bíbor Virággal, ebben a körben kell még szólni két rákosmenti lovardáról. A Berri lovardának 

először lett póniban Sárosi Réka személyében gyermek kezdő díjlovas bajnoka. A szabadidős 

lovagoltatásáról ismert Monte Vigot pedig Bárdos Brigitta másfél év alatt tette fel a díjlovas 
térképre. Mindjárt úgy, hogy egyik ifis tanítványa, Bárány Kata 75% feletti eredményeket ért 

el pónis feladatokban és az őszi rajtengedély vizsgája után A4-ben mindjárt egy tisztes 6,2 

pontos eredménnyel helyezett lett. 

  Az ő körükben maradva Sárosi Réka további pályafutása, a pónis korszaka utáni háttere biz-

tosított, várhatóan a tavasszal két társával egyetemben rajtengedélyezni fog. Bárány Kata a 
még csak nyolc éves, oldenburgi származású Istambullal szintén biztos lábakon áll. Sajnos 

mindez Sziráki Bíbor Virág Ibiza nevű lováról már nem mondható el. 

  A 2015-ös beszámolómban is szólnom kellett a lovardák kapacitás hiányáról, ami sok eset-

ben meghiúsítja a saját lóval még nem rendelkező tehetségek kiemelkedését. 2016-ban ugya-
nakkor azt is látni lehetett, hogy a legelszántabb lovasok, ha és amennyiben nem is képesek 

saját lovat fenntartani, a régióban felkutatják a lehetőségeiket. Hogy neveket is mondjak, 

2014-ben Pilisjászfaluban a Talentum Kupa utánpótlás csapatbajnokságán volt E-kategóriás 

eredményével helyezett Fehér Míra, aki időközben a Sziget SE-be igazolt és pónis díjlovas 

csapatbajnok illetve egyéni VIII. helyezet lett. De ebbe a körbe tartozik a magának az Aka-
démia Lovas Egyesületben új lovat találó Sárai Véda, vagy a Cinkotán lovatlanná vált Balla 

Orsolya felnőtt versenyző Kelemen Csilla lovardájában Csömörön. 

  Úgy is mondhatnám, a régióban is vannak a sportág iránt igen fiatalon elkötelezett fiatalok, 

akiket 5-7 éves koruktól sem érdekelnek a mínuszok, ha ló közelébe juthatnak, aminek követ-

keztében ismételten látókörünkbe kerülhetnek. 
  Ebben az évben intenzív szervezési intézkedéseket kell tennünk a bírói kar kiegészítésére. 

Több olyan pónis és kombinált CDN-es verseny volt, amelyet a nagy indulószám miatt csak a 

felkért bírók többlet vállalásával lehetett lebonyolítani. A hiány mérséklésének egyik módja, 

előszobája lehet, hogy állandó, elsősorban a nagyobb versenyekre mozgósítható írnoki gárdát 
formálunk. Vannak is a régióban példák a kialakuló bíró – írnok párosokra, hogy példát is 

mondjak, Berényi Miklós – Tóth Zsuzsanna együttes tud így működni. Megítélésem szerint az 

is régiófelelősi feladat, hogy megtaláljuk a lovardák holdudvarában az erre affinitást érző lo-

vasokat. 

  A Talent-programmal kapcsolatban a bábolnai felvételi eredmények alátámasztották a szak-
bizottság tagjainak vélelmét, miszerint ami a díjugratóknál működik, az nem feltétlenül al-

kalmazható az eleve szűkebb keresztmetszetű díjlovaglásban. Mint az ismert, a 16 éven felü-



liek korcsoportjában a középosztály nagykantáros csúcsfeladata volt a felvételi vizsga. Ez 

azzal járt, amitől okkal tartott a felvételi előtt szakbizottság, hogy a kiemelt edzők voltakép-

pen egymás tanítványait fogják edzeni ahelyett, hogy a jó képességű, de nem a tudásszintjük-

nek megfelelő feltételek mellett készülő lovasokat hozzunk helyzetbe.  

  A végeredmény a 16 éven a felülieknél a vártnál is szűkebb lett.  
  Szabadjon idéznem a programba fel nem vett Kertész Borbála – Marokkó páros értékelésé-

nek 3. pontját: „Ügyes, szorgalmas, igyekvő, fejleszthető lovas. A ló korlátozott képességei 
nem predesztinálják magasabb szintre. Ezért a páros együtt nem alkalmas a korosztályos 

feladatra.”  
  Amennyiben szorosan a holland mintát és elvárásokat követjük, el kell fogadnom Szeitz Eri-

ka véleményét, miszerint a párost kell értékelni, nem külön a lovast és a lovat. Ha viszont a 

sportágfejlesztési program fő céljaként a tehetséggondozást emelném ki, akkor a minősítés 2., 

„nagyon jónak” beikszelt pontját kell idéznem: „A lovas nyitott az új dolgokra, lova képessé-
geihez képest tudott változtatni, javítani.” Emiatt egyet kell értenem Kis Biankának a székes-

fehérvári bajnokságokat követően tett azon nézetével, miszerint a lovasnak mindig az adott 

lovából kell kihoznia a maximumot. 

  Ez Kertész Borbála és nővére, Anna esetében Székesfehérváron igencsak bekövetkezett. Bár 

mindketten csak 2016-ban rajtengedélyeztek, Bori Marokkóval a Talentum Kupa M kategóri-
ájában az ifik között a második helyen végzett. A Mogyoró nevű fjordot lovagló Kertész An-

nával párban az U25 Bajnokság csapatversenyében pedig 9 együttesből a negyedikek lettek, 

maguk mögé utasítva a lényegesen jobb alkati adottságú lovakkal rendelkező párosokat. Tet-

ték ezt egy olyan lovardából érkezve, ahol csak a körkarám a fedett rész. Németh Gábor né-
metországi tapasztalatára is figyelemmel meggyőződésem, hogy fogunk még látni fjordot 

vagy haflingit Szent György-feladatban. 

  Más megközelítésben annyiban vissza kell térnem az U25 Bajnokság értékeléséhez, hogy itt 

csak a Közép-magyarországi régió szakosztályai tudtak csapatokat kiállítani. A régió nagy 

szakmai műhelyeinek erősorrendjének nem történt változás.  
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