
 

 

 

A Közép-magyarországi régió 2018-as beszámolója 

Egy sporttörténeti visszatekintéssel kezdem: az 1980-as években Rádiházán a lovastusával együtt 

rendezték a díjlovagló országos felnőtt és ifi bajnokságát. Az indulók: Dallos Gyula – akkor még Bordallal –, 

Dallos Bea, Komjáthy György, Lovász József, Kövy András. Az ifik tipikusan a felsoroltak tanítványa voltak, 

mint például Kövy András által Rajz Kati.  

Vagyis ne feledjük, honnan indultunk, amikor azt dokumentáljuk, hogy 2009-ben az országos egyesített 

ranglistára 228, 2017-ben 281 lovas neve szerepel, idén pedig végre átléptük a 300-as számot azzal, hogy 

322 lovas szerzett minősítő pontokat. A kormegosztás: 189 felnőtt, 31 fiatal lovas, 90 ifi és 43 16 év alatti 

gyermek.   

Ezek az arányok leképeződnek a Közép-magyarország régiójára: a főváros és Pest megye tartósan tartja 

vezető szerepét. 2009-ben a régió egyesületei 40 800 pontot, idén 62900 minősítő pontot gyűjtöttek. 

Mindkét vizsgált évben Győr-Moson-Sopron megye volt a második helyezett, csakhogy amíg 2009-ben 13 

megye került fel a ranglistára, idén 18. Vagyis napjainkra már csak Szolnok megyéből hiányzik a 

díjlovaglással is foglalkozó egyesület.   

Burger Orsolya révén díjlovas elkötelezettségű szakirányítás alá került ebben az évben Sóskút, nagy 

létszámú pónis versenyt tudott ismét rendezni Érden a Frank lovarda, Pilisjászfaluban az Unikornis lovarda, 

három helyszínen a Csömöri LTKE. A Pest megyei döntő megrendezhetősége érdekében a Victoria 

Dressage cinkotai lovardája megvásárolt a Szilvásváradon feleslegessé vált 60 mobil bokszból 20-at, ami 

által 2019-ben Páty és Sóskút mellett Cinkota is képesé vált két napos CDN-A verseny lebonyolítására. 

A technikai fejlesztések körébe tartozik még a XVI. kerületben, a Favorit lovardában egy fedeles rész 

kialakítása. A vasszerkezetet már megvásárolta a lovarda üzemeltetését átvevő Bárdos Brigitta, ám az 

építőipari kapacitás hiány folytán a felállítás még várat magára. Az itt működő Szíriusz Lovarda esete 

igazán jól példázza, hogy szerény anyagi lehetőségek, milliós díjlovak nélkül egy hobbi lovardát is át lehet 

állítani három év alatt úgy, hogy onnan póni klub szakági bajnokot illetve rajtengedélyes lovast kapjunk. 

A veszteségek körébe tartozik a XVII. kerületi Akadémia lovarda továbbra is kihasználatlan állapota. 

Korábban ott idényenként jellemzően 30 pónist versenyeztettek, akiket elvesztettünk, mert a szóba jöhető 

környékbeli lovardák, Cinkota és a Monte Vigo nem rendelkeznek ennyi gyerek kiszolgálására elegendő 

iskola lóval. 

A kapacitások kapcsán tartottam érdemesnek áttekinteni néhány csúcsra ért díjlovasunk karrier történetét.  

1. számú melléklet Nagykovácsi Tájoló 

Rajnai Emerencia egy kis családi lovardából indulva ért fel a póni EB-n a kontinens középmezőnyébe. 

Ugyancsak családi lovardából indulva lett a magyar csapat tagja a póni EB legfiatalabb lovával Plutzer 

Zsófi. Sáfár Anna Keszthelyen kapott alapképzést és lett az idei Championátus – U25 Bajnokságok 

négyszeres ezüstérmese. Szilágyi Anna Bakos Anikó vezetésével pónizott, majd inspirációjára vált Nébel 

Viktória tanítványává – és ezen évtől a kaposvári egyetem hallgatója. Ők a természetes kiválasztódás jó 

példái, hiszen egyikük esetében sem a jelenlegi edzőjük állt anno a futószáruk végén. Meggyőződésem, 

hogy nem is várhatjuk el a szaklovardáktól, hogy ovis koruktól vigyék M-ig a lovasaikat. Ehhez kellenek a 

mögöttes utánpótlás nevelő bázisok, amelyek üzletileg is átlátják a póni klub lényegét, hiszen ha célt ad az 

oktató, akkor Bárdos Brigitta példáján át biztos lehet benne, hogy stabilizálja a hozzá járó bérlovasok körét. 

Bárdos Brigitta esete másként Kertész Bori és Kertész Anna példájára emlékeztet annak alátámasztására, 

hogy nemcsak a kiemelt edzők tanítványaiból lehetnek a bajnokok.  

E tényt kommunikálnunk és tudatosítanunk kell olyan lovardák irányába, akik honlapjukon lovas oktatást 

hirdetnek, de mindeddig nem volt önbizalmuk bekapcsolódni a szakág előszobájába, a póni klub 

versenyrendszerébe sem. (Erre példa Kőbányán az Örs vezér tértől négy perce elérhető Cseresznyevirág 

lovarda esete.) 



Ebből a szempontból is szerencsésnek érzem a díjlovas támogatási konstrukciót. Az elvárás: rajtengedély 

vizsga tavasszal, indulás a Championátuson ugyanazon év őszén E kategóriában – mindez a rossz 

személyi és tárgyi adottságok közepette működő egyesületekben is teljesíthető. Mondom ezt annak 

ellenére, hogy a régióban rajtengedélyt teljesítő lovasok számához képest igen kevesen indultak a 

Championátuson és részesülhetnek a támogatásban. 

A lehetséges helyszínekkel és a szakbizottsággal újra kell gondolnunk a szakág és a Pest megyei Lovas 

Szövetség kapcsolatát. A megyei szövetség már a 2017-es bajnokságot sem tudta támogatni. Így 

diszonánsnak tartottam betartatni azon feltételt, hogy a megyei bajnoki dobogóra csak azon egyesületek 

lovasai állhatnak, akik befizették a megyei tagdíjukat. Az Állatorvostudományi Egyetem és még legfeljebb 

1-2, díjugratással is foglalkozó egyesület kivételével ezt a feltételt a klubbok nem teljesítették. Mivel 

ellenszolgáltatást nem remélhettem, régió felelősként nem is éreztem azt az erkölcsi alapot, amire 

hivatkozva megkövetelhető lett volna a megyei tagsági díj megfizetése. Úgy gondolom, a 2019-es régiós 

bajnokságok minősítő fordulóin egyesületenként egy alkalommal befizetésre kerülő 5000 forintos nevezési 

díjak kellő fedezetet teremtenek a döntő díjazásához.  

Egy kulissza titok: a nyári, Nemzeti Lovardában rendezett CDN/A-t Csömörről Kelemen Csilla a díjlovas 

négyszögével támogatta és a ki-be szállításért sem kért pénzt. Köszönjük a szponzorációját!  

Örömmel érzékeltem a budai oldalon Kramer Dóra Luca, a pesti oldalon Balogh Anna mind aktívabb 

sportszervezői ténykedését. 

Más összefüggésekben már szóltam a Championátusról. Az OB-val egyetemben a helyszín, a kupák és a 

szalagok méltóak voltak az év két fő versenyéhez. Ugyanakkor a létszám nem. Sokkal több lovasról tudok 

a régióban, akiknek ott lett volna a helyük. Valahogy az volt az érzetem, a fő verseny, az erre készülés 

inspirációja nem volt egyöntetű. Voltak persze kivételek, és így szívesen emlékezem vissza a 

Championátuson L kategóriában végül is elindult Pataky Viktória aggodalmára, akinek a lova a verseny 

előtt két héttel nem volt teljesen egészséges, de a lovas nem akart lemaradni a bajnokságról és vette a 

bátorítást, hogyha esetleg mégsem tudna elindulni, akkor nem fogja elveszteni a boksz és nevezési díjat. 

Pataky Viki azon gyenge adottságok között készülő lovasaink közé tartozik, akinek egy %-os eredmény 

javulásához kétszer annyi munka befektetés kell, mint egy szaklovardában edzőnek. 

Mint tudjátok, a Championátust a nagyobb publicitás érdekében képzőművészeti kiállítással kombináltuk. 

Bácskai Fanninak a mi Ecset és kantár kiállításunkkal egy időben a Budapest Art Expón is jelenése volt 

képeivel. Dancsó Zsófit bemutattuk a Kobliban. 

2. számú melléklet Szada 2018/9. 

Most Fanni is itt van körünkben, köszönjük a közreműködését. Úgyszintén szükségesnek tartom nektek 

bemutatni Pintér Fruzsinát, aki munkahelyi kapcsolatával és mint látványtervező járult hozzá a kiállítás 

sikeréhez. 

3. számú melléklet Szada 2018/10. 

Az Ecset és Kantár kapcsán hírbe hozott minket a Rádió 1. A lovas honlapokon és szak-folyóiratokon kívül 

elértük Józsefváros hetilapját, a Szadán alkotó Bácskai Fanni képei kapcsán két alkalommal a szadai 

folyóiratot,  

4. számú melléklet Ürömi Tükör 

Dancsó Zsófi révén az ürömi negyedévenként megjelenő periodikát. Az L felnőtt bajnok Záprel Krisztináról 

képes anyagot közölt a hatvani önkormányzat lapja. Novemberben képes, két hasábos cikk jelent meg a 

Dunántúli Naplóban Horbach Júliáról. 

5. számú melléklet Józsefváros hetilapja 

A póni EB-n indult csapatunk mindhárom tagja kapott helyi publicitást. Plutzer Zsófi Örkényben és a 

cinkotai edzőhelye kapcsán, Nagy Rita Laurával egy cikkben a 40 ezer példányban megjelenő XVI. kerületi 

Helyi Hírekben, Rajnai Emerencia a nagykovácsi lapban. 

6. számú melléklet Hatvani Újság 



A 80-as években a Népsportban Fiatalok a küzdőtéren címmel hetente céloldal foglalkozott az utánpótlás 

versenyek eredményeivel. Tudtuk, hogy lovas ügyekben Salánki Miklóst kell keresünk. Mára mindez a 

múlté. Viszont a felsorolt példák mutatják, a helyi közösségek lapjai fogékonyak a településükön élők 

sikereire. Éljünk vele, megtérül az erre fordított egy-két híradó e-mail, telefon.   

 

Budapest, 2018. 12. 15. 

 

      dr. Paizs Gábor 

        régiófelelős 

 

 

 

 

 














