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A népszerű Lipicai Ló Kupa egyre több rangos hazai és külföldi versenyzőt szólít starthoz Szil-
vásváradon.

A Nemzetközi Lipicai Szövetség és a Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete által 
támogatott rendezvény döntője kerül most megrendezésre 4 minősítő verseny után, amelyeket 
Szilvásváradon és Kistapolcsányban tartottak az év folyamán. 

A lipicai lovak – életkoruk és kiképzési szintjük alapján – az alapfoktól a nehézosztályú feladato-
kig – versenyeznek, a legjobbak teljesítményét tiszteletdíjakkal és pénznyereményekkel ismerik el.

A magyar lovasok mellett osztrák, szlovák, horvát, és német lovasokat is várnak a rendezők, 
a fiatal lovak és az alapfokú versenyektől a Nagy Díj versenyszámokig kiírt országos minősítő 
versenyre.

Akik már megismerhették a különleges szilvásváradi verseny atmoszféráját, rendszeresen és szí-
vesen térnek vissza a minden igényt kielégítő kiváló helyszínre.

A rendezők szeretettel várják a lovasokat és érdeklődőket az 
ingyenesen látogatható versenyre.

A szervezők HAZSLINSZKY-KRULL Géza emléke előtt 
tisztelegnek.



HAZSLINSZKY-KRULL GÉZA
Budapest, 1900. február 27. + Hága (Hollandia), 1981. február 

Nyugalmazott testőr-alezredes, lovaglótanár, mes-
teredző, szakíró.
Ludovika Akadémia, Örkénytábor, Lovas Testőrség, 
Spanyol Lovasiskola, Bábolna, Mezőhegyes, Hol-
land Lovas Szövetség, holland királyi udvar.
Nagy ívű szakmai karrier, a tanítványok, a barátok 
és a Holland Becsületrend elismerésével.
Csendes, udvarias, a megjelenésében, magatartá-
sában és alkatában is a barokk kort idéző lovas. 
Az érettségi után a Ludovika Akadémián szerez 
diplomát, majd a csapatszolgálatra a budapes-
ti I. huszárezredhez, később hároméves lovastanár 
képző tanfolyamra, majd egy évre a bécsi Spanyol 
Lovasiskolába vezényelték.

Örkényi lovaglótanár a Magyar Spanyol Lovasiskola, később pedig a Lovas Testőrség pa-
rancsnoka. 
Bécsből hazatérve, 1931-től az olimpiai lovas keret tagjaként, majd lovaglótanárként Ör-
kény-táborban közreműködött a spanyol iskolai kiképzésre Örkénybe beosztott lipicai mének 
idomításában. 
Frontszolgálata után továbbra is a testőrségnél, a spanyol iskola parancsnokaként teljesített 
szolgálatot. A két háború között rendszeresen részt vett az országos díjlovas mérkőzéseken. 
Kitelepítése idején a Borsosi Állami Gazdaságban sertésgondozó. Hortobágyon az éledező 
lovassportban a fiatalok lovasok oktatásában jeleskedik. Mezőhegyesen lovaglótanár. Veze-
tésével a mezőhegyesi lovassport rövidesen az élmezőnybe került. 
lovaglótanári munkásságát a holland királyi udvarban igen nagyra értékelték. A Holland Lo-
vas Szövetségben országos szakfelügyelő, tevékeny részt vállalt a díjlovaglás fejlesztésében. 
Munkásságáért a holland Becsületrenddel tüntették ki. 
Hágában helyezték örök nyugalomra. Budapesten, 1982. márciusában az Egyetemi templom-
ban emlékére rekviemet tartottak.

Aktív kikapcsolódás 
Kirándulás a nosztalgia kisvasúttal, lovaskocsival a vadregényes Bükki Nemzeti Parkba.
Fátyol vízesés, sziklaforrás.
Lipicai anyaménes. Műemlék ménesistálló. Lipicai-, kocsi- és 
erdei múzeum.
Pallavichini kastély. Hild József remekműve a református ke-
rektemplom.
Vadbemutató.
A vidék étel- (pisztráng) és borkülönlegességei.
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