
2016 Délkelet-Magyarország regionális beszámoló, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 

Kijelölésem után munkámat a hozzám tartozó két megye feltérképezésével kezdtem. Igyekeztem 

felvenni a kapcsolatot az itt tevékenykedő edzőkkel, lovardákkal, lovasokkal. Mivel magam is Bács -Kiskun 

megyében élek, így lovas életével, díjlovas vonatkozásaival tisztában vagyok. A régebbi  próbálkozások 

után az utóbbi években nem rendeztünk versenyt, míg 2015-ben Kiskunfélegyházán a Mezőgazdasági 

Szakiskola, Dózsa Tamás Károly úr vezetésével rászánta magát. Egyéb díjlovaglással kapcsolatos 

rendezvény, edzőtábor nem volt. Jász-Nagykun-Szolnok megyéről nem igazán tudtam sokat. Felvettem a 

kapcsolatot többek között Karádi Rékával, aki részletesen tájékoztatott a megye díjlovas életéről, 

problémáikról, törekvéseikről. Több építő jellegű ötlete is van, ezeket továbbítottam a Szakbizottságnak. 

Versenyeket szintén évek óta nem rendeztek, edzőtábor lehetőség volt egy-két alkalommal.  

Előző év tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok megyében nagyon kevés a licenszel rendelkező díjlovas (1-2 

fő!!!!!), hivatalos verseny nem volt. Szabadidős versenyekre járnak főként a lovasok. 

Bács-Kiskun-Megyében azonban nagy változások következtek be az idei évben. Megyei Bajnokságot 

indítottunk útjára melynek fordulói 2 alkalommal Equita Lovarda Kiskunfélegyháza, illetve egy 

alkalommal Kapots Lovasegyesület Baja, a döntőt pedig a Mezőgazdasági Szakiskola, Kiskunfélegyházán 

vállalta. A Bajnokság sikeresen lezajlott, a fordulók mindegyikén volt lehetőség nyitott versenyszámban is 

indulni illetve rajtengedélyvizsgázni (ez utóbbival négyen éltek idén). Kb. 20-30  között ingadozott a 

napi startok száma ezen versenyeken. A szezon végeztével nekiláttam  a következő évi felkészülést 

megcélzó edzőtábor-sorozat megszervezésének. Novemberben  Ács Róbert tartott 2  napos kurzust 

Kiskunfélegyházán, majd januárban Szokola Csaba látogatott Bajára szintén egy hétvégére. Következő  

edzőtáborunkat ismételten Ács Róbert tartja február végén Kecskeméten, de terveink között van még 

legalább egy hétvége márciusban is. 

Ami  a 2016-os évi országos versenyeken való szereplésünket illeti, nem lehetünk elégedetlenek. 

Indultak lovasaink a Korosztályos Országos Bajnokságon, U25 Bajnokságon és a Talentum Országos 

Bajnokságon is, mind egyéniben és csapatban. Elért legnagyobb sikerünk talán ez utóbbihoz köthető, 

hiszen 3 csapatot is tudtunk nevezni, melyekből a Bakos Katalin, Fejes Kata, Orbán Réka , Makk Dorka 

összeállítású csapatunk a 2. helyet szerezte meg. Ezen kívül számos egyéni érmet is hazahozhattak. Ez 

hatalmas előrelépés az előző évekhez képest, mivel eddig nem tudtunk egy csapatot sem nevezni.  

Tapasztalataim 2016-os év alapján a következők: 

-Alulról kell építkezni, a gyerekekkel kell megismertetni és szerettetni a díjlovaglást, új bázist kell építeni  

-Versenyrendezés a csekély létszám miatt még mindig nehézkes ( szinte egyenként kell előtte 

körbetelefonálni az érintett lovasokat....) Azokat jól szervezetten, jól választott időpontban kell 

megrendezni. Fontos lenne ezeken a megyei versenyeken is a színvonal növelése. Hiszen a kilátogató 

érdeklődőt csak úgy tudjuk a díjlovaglás irányába terelni, ha valami szépet, vonzót lát (nem minuszkondis 

bérlovakat, koszos felszerelést....) A megye már megmutatta az idei eredményekkel, hogy szerényebb 

anyagi körülmények között is születhet jó redmény. Az igényesség, szakmaiság nem pénz kérdése.  



-Edzőtáborra van igény! Folytatni kell a tanulást, fejlődést!  

Terveink az idei évre az előzőek folytatása, kiegészítve esetleg egyéb szakmai programokkal (bemutató 

edzések, bírók által tartott elméleti-gyakorlati oktatások, kirándulások szervezése versenyekre) Mivel 

megyéink még önmagukban így is bizonytalan lábakon állnak versenyzervezés tekintetében, a cél a 

továbbiakban egy Délkelet-Magyarországi Régiós Bajnokság kidolgozása. 

 


