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

A Nemzetközi Lipicai Szövetség szakmai jóváhagyásával és a Magyar Lipicai Lótenyésztők Or-
szágos Egyesülete által pénzdíjjal és értékes tiszteletdíjakkal támogatott rendezvény döntője került 
most  megrendezésre 4 minősítő verseny után, amelyeket Szilvásváradon és Kistapolcsányban 
tartottak az év folyamán.
 A lipicai lovak – életkoruk és kiképzési szintjük alapján – az alap-
foktól a nehézosztályú feladatokig – versenyeztek.
Az  Alapfokú feladatban  kistapolcsányi győzelem született Sig-
lavy  XI-25 és Jana Matavková lovaglásával.
A Könnyűosztályú és a Középosztályú feladatokban szilvásvára-
di tenyésztésű lovak győztek Conversano XXVIII-2 Konyak Mar-
schall Istvánnal és Maestoso XXXIII-31 Mentor Mikó Tamással.
A Nehézosztályú feladatban  a szlovák bajnok együttes a gyö-



nyörű fekete mén Conversano XIII-47 Peter Vanco-val szerezte meg az első helyet.
A CDNA/B versenyen ki kell emelni a 17 éves Marschall Istvánt aki 6 startjából hatszor győzött 
Conversano XXVIII-2 Konyak és az élete első versenyén induló Siglavy Capriola XVI-11 Szittyó 
nevű lovaival, a junior válogatott lovast Lázár Zsófiát és Balerina Royalt, Dallos Zsófiát Loheng-
rinnel, Kornis Krisztinát Charming Hit-el, Bálint Tamást De Prinz-el akik abszolút sorrendben 
mindkét nap az élen végeztek.

A Verseny egyúttal az Északkelet-Magyarországi Régiós Bajnokság Döntője is volt, a régiós 
bajnok Mikó Tamás Maestoso XXXIII-31 Mentorral, ezüstérmes Dallos Eszter és Maestoso XXXI-
7 Mókással, a bronzérmes Lovász József Aranykapu Ravija-val.

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

A szervezők HAZSLINSZKY-KRULL Géza emléke előtt 
tisztelegnek.

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

Nyugalmazott testőr-alezredes, lovaglótanár, mesteredző, szakíró.

Ludovika Akadémia, Örkénytábor, Lovas Testőrség, Spanyol Lovasiskola, Bábolna, Mezőhegyes, 
Holland Lovas Szövetség, holland királyi udvar.

Nagy ívű szakmai karrier, a tanítványok, a barátok és a Holland Becsületrend elismerésével.

Csendes, udvarias, a megjelenésében, magatartásában és alkatában is a barokk kort idéző lovas. 

Az érettségi után a Ludovika Akadémián szerez diplomát, majd a csapatszolgálatra a budapesti 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 parancs-
noka. 

Bécsből hazatérve, 1931-től az olimpiai lovas keret tagjaként, majd lovaglótanárként Örkény-tá-
borban közreműködött a spanyol iskolai kiképzésre Örkénybe beosztott lipicai mének idomítá-
sában. 

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 lo-
vassportban a fiatalok lovasok oktatásában jeleskedik. Mezőhegyesen lovaglótanár. Vezetésével 
a mezőhegyesi lovassport rövidesen az élmezőnybe került. 

lovaglótanári munkásságát a holland királyi udvarban igen nagyra értékelték. A Holland Lovas 
Szövetségben országos szakfelügyelő, tevékeny részt vállalt a díjlo-
vaglás fejlesztésében. 

Munkásságáért a holland Becsületrenddel tüntették ki. 

Hágában helyezték örök nyugalomra. Budapesten, 1982. márciusá-
ban az Egyetemi templomban emlékére rekviemet tartottak.
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