
 

Beszámoló 2018, Délkelet-Magyarország (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun megyék) 

Az elmúlt évben az eddigiekhez hasonló munkát folytattunk, az ezt megelőző időszakhoz viszonyítva 

jelentős változás nem történt a díjlovas sport vonatkozásában, a két megyében. Sem a versenyzők 

számában, sem versenyzési kedvben nem látni fejlődést. 

 Jász-Nagykun-Szolnok megyében továbbra sincs verseny, jelenleg licenccel rendelkező díjlovas sem. 

Bács-Kiskun megyében három verseny zajlott idén, ebből kettő Baján, egy Kiskunfélegyházán. Ezeken a 

versenyeken általában 15-20 start van és jellemzően a helyi lovasok adják az indulók zömét.  Sajnos ennek 

tükrében nem láttuk létjogosultságát a megyei bajnokság megtartásának. ez idén elmaradt. Ellenben a 

négy megye együttműködéséből 2017-ben született Régiós Bajnokságot sikeresen meg tudtuk ismételni. A 

döntőt Mórahalmon rendeztük, melyen egy-két kivétellel a régió összes díjlovas vonatkozású klubja 

képviseltette magát. A versenyen 43 start volt, szorzópontos rendszerben, két korosztályban hirdettünk 

végeredményt. Örömmel tapasztaljuk, hogy ez a kezdeményezés sikeres és a küzdelmes helyi viszonyok 

ellenére is megmozdítja a lovasokat. 

Hasonlóan sikeresnek mondhatóak a lovasok téli felkészülését segítő edzőtáborok is. Idén februárban 

Dallos Zsófia, januárban, márciusban, májusban és novemberben Ács Róbert tartott Kecskeméten, 

különböző helyszíneken gyakorlati kurzusokat. Úgy tűnik, a lovasok részéről mutatkozik igény a tanulásra, 

fejlődésre, így az edzőtáborok szervezését továbbra is folytatjuk. 

Mint régiónak, az év egyik talán legfontosabb versenye a Championátus Döntő volt.  Bács-Kiskun 

megyéből két lovasunk vett részt a bajnokságon,egyikük, az idén rajtengedély vizsgát tett  Varju Anna lett 

az A kategória felnőtt bajnoka.  A Csongrád-és Békés megyékkel közös Délkelet-magyarországi csapat 

végül a 4. helyen zárta a megmérettetést. Ez talán visszaesésnek tűnik az előző évhez képest, amikor is mi 

nyertük a csapatversenyt, de mégis örömmel nyugtázhatjuk, hogy az akkori csapat két tagja az óta már I. 

osztályú lovas. Amivel viszont valóban nem lehetünk elégedettek, az a résztvevő lovasaink csekély 

létszáma.  

A régiónk helyzete tehát nem változott jelentősen az elmúlt egy évben. Eleve kevés egyesület, edző, lovas 

van a térségben, ráadásul a lehetőségeik is többnyire korlátozottak. Ami ennek ellenére is biztató, hogy 

mindenki igyekszik a maga módján hozzátenni az egészhez, gondolkodik, keresi a megoldást. Ennek okán 

novemberben már tartottunk egy szűkebb körű megbeszélést a problémák feltárására és egy további 

gyűlést is tervezünk év elejére.  Céljaink közt szerepel a régiós versenyek időpontjainak tudatosabb 

megválasztása, ezzel elkerülve a hosszabb szüneteket, illetve  az időszakos zsúfoltságot  a 

versenynaptárunkban. Továbbá gondolkodunk a sport népszerűsítésének, új lovasok bevonzásának 

lehetőségeiről. Erre több ötletünk is van, melyeknek eredményeiről remélhetőleg jövőre örömmel 

számolhatunk be. 
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