
 

Beszámoló Csongrád és Békés megye 1018 évi díjlovas életéről 

A régió ebben az évben kevesebb CDN-B versenyt rendezett, mint korábban.  

Május 19-én Mezőhegyesen volt egy régiós forduló 21 starttal, aug. 19-én Szentes 22 starttal, majd a 

Mórahalmon rendezett Régiós döntő javította a statisztikát 43 starttal. Ezt követően novemberben, kiváló 

időjárási körülmények között lett volna Szentesen egy verseny, de a kevés nevezés miatt egy nyílt nappá 

kellett leminősíteni. 

Azonban egy A kategóriás verseny sikeresen rendeztünk Mezőhegyesen jún.30-júl.1. között, nemcsak a 

Ménesbirtok, hanem az egész régió összefogásával, sok ember munkájával. Itt említem meg a 

régiófelelősök összefogását, mert Somogyi Zsuzsával állandó kapcsolatban szervezzük a környék díjlovas 

eseményeit. Ez a verseny egyben Kruzsicz József emlékverseny is volt, 74 starttal, ami itt rekordnak 

számít. Ezúton szeretném megköszönni Szokola Csabának és lovasainak, Nébel Vikinek, Burger Orsinak 

hogy eljöttek és versenyeztek, lehetővé tették ezzel, hogy Békés megyében, Mezőhegyesen a legendás 

lovasok egy részének szülőhazájában ismét nagydíjat látott az érdeklődő és nagyszámú közönség.  A 

rendezésben nyújtott segítséget még Fülöp Noéminak szeretném megköszönni. 

Edzőtáborokat rendszeresen szervezünk, leginkább Somogyi Zsuzsával egyeztetve a helyszínt, edzőt. 

Nemrég Kecskeméten Ács Róbert, múlt hétvégén Szentesen Szokola Csaba tartott edzőtábort, mindkettő 

egyben edzőtovábbképzés is volt. Egész napot kitöltő edzésekkel, este elmélettel, megfelelő számú 

érdeklődővel. Ezek a programok múlt télen is voltak, Kecskeméten, Baléstyán, Szentesen.  Azonban itt 

sokszor nem látjuk azokat, akik a versenyeken indulnak, azt hiszem, a régiek mellett új arcokra lenne 

szükség, akik a tanulást is a fejlődés útjának tekintik. 

Szeretnék beszélni röviden a problémákról is.  

A korábbi évekhez képest egyre kevesebben érdeklődnek a díjlovas sport iránt, kevesebben jelentkeznek 

rajtengedély vizsgára is. Mindez annak ellenére, hogy rendszeresen, többen hirdetünk helyben is 

felkészítést vizsgára, versenyekre, lovak elhelyezésével. Azt tapasztalom, hogy a lovasok a nagyon 

népszerű szabadidős versenyek szintjétől feljebb kerülni nem szeretnének, így viszont azok, akik regisztrált 

edzők, soha nem látott nehéz helyzetbe kerültek.  

A másik gond hogy a lovas kultúrát nehéz tanítani, ha erre nincs igény. Ez lenne az alapja minden 

szakágnak, de a hobbi és amatőr sportnak is. Lassan, és ezt most, mint lovarda tulajdonos mondom, elfogy 

sok helyen az utolsó tartalékunk is, helyzetünket még nehezebbé teszi a munkaerőhiány, a környéket 

jellemző anyagi források hiánya. Ezek viszont azt gondolom nem a szakág egyedüli problémái, hanem az 

egész lovas társadalmat érintő gondok, és félek, ezt nem fentről lehet megoldani, hanem a lovasokban, 

kellene egy igénynek megfogalmazódni.  

Mint régiófelelős, azt kérem a Szakbizottság tagjaitól, a jelenlévő lovasoktól, adjanak tanácsot min tudunk 

javítani mert lassan kifogyok az ötletekből. 

 

Szentes, 2018. december 15.                             Babinszky Zsuzsa régiófelelős 

 

 

 


