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Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót, aki a
25. évfolyamát élő Lovas Nemzet Magazin digitális kiadványát lapozgatja. A havonta megjelenő
Lovas Nemzet plusz szándékaink szerint egy figyelemfelkeltő, dinamikus, interaktív kiadvány,
mellyel a Magazin megjelenése előtti napokban
találkozhatnak weboldalunkon, illetve facebook
oldalunkon. A Lovas Nemzet plusz – változó világunk igényeihez alkalmazkodva – olvasnivalóval szolgál azoknak, akik digitális eszközeiket
is használva szeretnének tájékozódni a Lovas
Nemzet legújabb számában megjelenő
cikekekről, vagy olyan plusz tartalmak iránt érdeklődnek, ami a Magazinból terjedelmi, vagy
más okok miatt kimaradt.
Digitális számainkban nem csak előzeteseket

Ahol minden a ló körül forog
Beszélgetés a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok igazgatójával
Bábolna...egy kisváros KomáromEsztergom megyében és egy
emblematikus hely a lovat szerető emberek szívében. Huszonöt
éves kiadói munkánk alatt nem
találkoztam még olyan lovas emberrel, aki ne járt volna itt, vagy
legalább ne álmodozott volna
arról, hogy egyszer tesz egy sétát
a történelmi épületegyüttes által
körülölelt díszudvaron. Így volt
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közlünk, hanem régi évfolyamainkból is szemezgetünk, hiszen az eltelt csaknem negyedszázadban
több ezer olyan értékes írás
jelent meg, melyek az új generációk számára is érdekesek, hasznosak lehetnek.
Ezen felül szakmai videókkal, játékokkal színestjük cikkeinket, melyeket a
You Tube csatornánkon követhet minden lovas
világunk iránt elkötelezett Olvasó. A közös kalandozáshoz várunk ötleteket, javaslatokat, történeteket elérhetőségeinken:
www.facebook.com/lovasnemzet
lovasnemzet@lovasnemzet.hu
Cikkeink, interjúink teljes terjedelmükben olvashatók a
Lovas Nemzet Magazin 2019. januári számában

ezzel Haál Gábor is, akinek gyerekkori álma valósult meg azzal, hogy Bábolnán dolgozhat.
A ménesbirtok igazgatása komplex feladat, hiszen
nem csak a kirakatban lévő lótenyésztés és az
ezzel összefüggő versenyszervezés, hanem a növénytermesztés, a géppark, a műemlék épületegyüttes gondozása
és a gazdaság menedzselése
is a feladat része. Tervekről,
célokról, lovakról és egy munkában edződött kiváló csapatról beszélgetünk az igazgatóval, aki immár több, mint
két éve irányítja a Ménesbirtokot.
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Távlovasok
Évadzáró közgyűlés és bajnokavató távlovasainknál
Idén, december 8-án Izsákon a Biczó csárdában
tartották távlovasaink és távhajtóink az évadzáró
közgyűlést és bajnokavatót. A közgyűlésen az elnökség éves beszámolójában elhangzottak a jövő
évben életbe lépő szabályzatmódosítások, a
2019-es versenynaptár tervezete, valamint Fekete
Róbert szövetségi kapitány évértékelő beszéde.
Ezt követően, az idén 30 éves Magyar Távlovagló
és Távhajtó Szakág, jubileumi évének alkalmából
tartott megemlékezést Mihók Csaba, melyben a
megalakulás kezdeti nehézségeiről, a versenyek
alakulásáról és az eddig elért sikerekről tartott
megemlékezést. Külön öröm volt, hogy az alapító tagok egyike, Professzor Dr. Bertók Lóránt
személyesen részt vett a rendezvényen és örömmel mesélt a régmúlt nagy versenyeseményeiről.
Marcsó Zsófia szedte csokorba az év távlovas
sikereit
Fotók: Bányai Gábor és Fekete Róbert

Lóegészség – Állatorvost!
Hogyan működnek a lovas praxisok?
Lótulajdonossá válni örömteli érzés, ugyanakkor
számos feladatot is jelent. Amikor valaki életében
először ebbe a helyzetbe kerül, a megfelelő tartási hely, esetleg edző kiválasztásán kívül az egyik

legfontosabb teendője egy elérhető, megbízható állatorvosi praxissal való kapcsolatfelvétel.
Az állatorvossal való rendszeres kapcsolattartás,
találkozás még egy egészséges lónál is elkerülhetetlen, a megelőző rutinbeavatkozásokra, kötelező vérvételekre mindenképpen szükség van.
Ugyanakkor szerencsés olyan praxisra bízni lovunkat, amely a megfelelő szaktudás mellett a
sürgős eseteket is el tudja látni, tehát éjjel vagy
hétvégén is riaszthatók baj esetén. Akár a lovunk
élete is múlhat azon, hogy rendelkezünk-e ilyen
kapcsolattal, lehetőséggel. Nézzük meg nagy
vonalakban, hogy is működnek hazánkban ezek
a praxisok?
Dr. Bába András cikkében összefoglalja a praxisok munkáját, feladatait, az állatorvossal való kapcsolattartás lehetőségeit, szól az árképzésről és
praktikus tanácsokkal látja el a lótartókat.
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Galopp
Capitaine Fregate tizedes lett,
Báthory visszatért, a galopp pedig
búcsúzott
Ugyan a Nemzeti Galopp Liga már véget ért, és
az Év Lova cím is eldőlt, a championátusokban
még nyílt küzdelem zajlott a szezonzáró versenyeken. A kétévesek ezúttal is fókuszba kerültek,
elindítva a jövő évi spekulációkat, de az igazán
nagy showt az idősebb korosztály szállította.

Lóversenykrónika
Wonderchild nyerte
az év leghosszabb
versenyét

Dante’s Peak visszavágott, ahogy Morgenstern is
revánsot vett, Sárkányfű társra és formára talált,
míg Capitaine Fregate pályafutása tízedik győzelmét aratta. Báthory a búcsúja után visszatért és
oktatott, Bigfoot pedig az év utolsó nagy párbaját
nyerte. Címszavakban ezekkel zárult a 2018-as
galoppverseny szezon, következzen a téli szünet
előtti utolsó, részletes mustránk!
A Kincsem Park híreiről Kószó Dániel számol be.

Egy esztendő története
2018-ban is Hadak Útján

a Lovassport
Az Isaszegen található Hadak Útj
unatkozott
Egyesület a 2018-as évben sem
ténete
50 póni és ló, valamint lovasaik tör
dióhéjba csomagolva
Gál-Cseke Dorottya beszámolója

2018. december 1-jén futották
az extra hosszú távú Baka Hendikepet, amelyben Vanádium Boy
lejelentése után kilenc fogat
mérkőzött meg egymással.
A keretprogramban hagyományosan az orosházi szakemberekről, futtatókról, tenyésztőkről
elnevezett futamok kaptak
helyet.
Péter Réka képes beszámolója
az Ügetőről.
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Suttogók Budapesten
Monty Roberts, Lorenzo és Jean François Pignon

I

dén december 1-én és 2-án a
budapesti Papp László Sportaréna adott otthont egy Álomnak.
Nem is akármilyen álomnak, hanem egy nagyon, nagyon, nagy
szabásúnak. Barnabás, a mozgásában korlátozott, kerekesszékes
kisfiú Nagy Álma vált valóra: lóra
ült és lovagolt. De nem akárkik
siettek ebben a segítségére, hanem a világ leghíresebb suttogói:
Lorenzo, Jean François Pignon és
Monty Roberts – akik a világon
először álltak össze így együtt egy
produkcióban. Az előadás vendégfellépői pedig a nemzeti kul-

túránkban és lovas hagyományaink megőrzésében fontos szerepet
játszó, Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének tagjai
– Barnabás Álmának megihletői – a
magyar huszárok voltak.
Az előadásban a kisfiú álmának
kibontakozásán keresztül kerülhetett közelebb a közönség a három
mester erőszakmentes idomításának eredményéhez, egy olyan világszínvonalú lovas produkcióhoz, ahol az együttérzés, a
harmónia és az együttműködés
került rivaldafénybe.
Jean François Pignon a szabadidomítás egyik legnagyobb mestere idén nem először kápráztatta
el a magyar közönséget csodálatos műsorával, ahol a ló és ember
közötti meghittség és harmónia
kelt életre. Lorenzo, a „repülő francia” szó szerint repült a levegőben
– két, szélsebesen száguldozó ló
hátán állva irányítva tizenkét lovát
különféle formációk, ugrások és
akadályok között. Monty Roberts
korát meghazudtolva lovagolt,
lasszózott, csatlakoztatott – azonban ebben a produkcióban a fő
feladata nem egy ló megszelídítése volt: hanem Barnabás álmának
a valóra váltása...

A kulisszák mögött Tóth Betti és Pataky
Kata beszélgetett a „legnagyobbakkal”
gondolataikról, életről, lovakról és emberekről!
Fotók: Kőhalmi Kálmán
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Nincs két egyforma alkotás
A Galambos manufaktúra
Magyarország gazdag hintó- és kocsikészítési hagyományokkal bír.
Ezeket a hagyományokat már csak néhány család tartja napjainkban
is életben. Köztük talán a leghíresebb a füzesgyarmati Galambos
család manufaktúrája, ahol díszhintókat, jártató kocsikat, maratonkocsikat és sétakocsikat készítenek. A műhelyt alapító Galambos
Sándor októberben távozott közülünk. Nagyrabecsült és közismert
tagja volt lovastársadalmunknak. A kovácsmesterség mellett a
hintókészítést is kitanulta és magas színvonalra emelte. Nevét,
és kocsijait Európa-szerte ismerik és használják.
A mesterséget - a családfő emlékét ápolva, tudását megőrizve – fia,
Galambos Nándor és a család folytatja. Vele beszélgetünk
Mi szükséges a jó hintó elkészítéséhez?
A jó hintó elkészítéséhez véleményem szerint számtalan dologra
van szükség, de a legfontosabbak
közé tartozik a szakértelem és
hogy a készítők mindegyike elhivatottan szeresse a munkáját.
Nálunk igazi családi hangulat uralkodik és sok a fiatal munkaerő.

Minden egyes hintó egyedi és
kézzel készített. Nincs két egyforma alkotás.
A hintókat a megrendelő egyedi
elképzelései, lovai mérete, színe és
használati célja mind-mind befolyásolja. Minden hintó típusról
vannak rajzaink, amelyek az alapot képezik, de a végső elkészítésnél mind egyedivé válik.

A hintókészítés titkairól, konkurenciáról, a hintózás, kocsizás
perspektívájáról és arról, hogyan
illeszkedik mindennapjainkba ez
az évezredes tradíció Galambos
Nándorral beszélgettünk.
Fotók: Galambos archív
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KEDVES Gyerekek

Fogadjátok szeretettel összeállításunkat!

Videósarok

Kattints a lejátszás gombra a videó megtekintéséhez.

Söré
faro ny és
kfoná
sok

Sörény - Kockafonás

Sörényélen fonás

Egyszerű farokfonás

Fordított farokfonás
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Új szavak!

német

ütem			rhythm			r Rhythmus
támaszkodás		acceptin the briddle		e Anlehnung
élénk
flesh
frisch
fáradt
tired
müde
félénk
shy
scheu
feszes
tense
gespannt
lusta
lazy
faul
merev
stiff
steif
nyugodt		calm				ruhig
szelíd
gentle
sanft

angol

magyar

Kis angol-német nyelvlecke

Tűfilc
színező

Nyomtasd ki
és vágd ki!
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Bemutatjuk
Gyükér Zsófia grafikus-festő
1991-ben született Miskolcon.
2010 óta Kistarcsán él. 2 éves korától képtelen abbahagyni a rajzolást, festést. Amikor ideje engedi,
alkot. Szerencsésnek mondhatja
magát, hiszen a hobbija vált a
munkájává. 2017-ben végzett az
ELTE Savaria Egyetemi Központban, Szombathelyen – grafikusfestő szakon. Legkedvesebb témája a ló, ám bármiféle állatot
szívesen megrajzol. A ledobált

ruhái, kiegészítői is kedvenc témát
szolgáltat számára, ugyanis ezen
keresztül (is) meg tudja mutatni
személyiségét. Városképeket
szintén szeret festeni. Az élethű
munkák mellett lovas képregény
(könyv)sorozat írásával-rajzolásával-kiadásával is foglalkozik.
Zsófival technikákról, lovakról,
kutyákról és a siker titkáról beszélgettünk.

„SHINEY and ALEX”

Képregénysorozatával már évekkel
ezelőtt bemutatkozott Olvasóinknak.
A „SHINEY and ALEX” képregénye hivatalosan
először a Lovas Nemzet Junior kiadványban futott 2012-ben, melyen sok akkori fiatal lovas
szórakozott komoly tanulságokat is leszűrve a
párbeszédekből. Szintén 2012-től írja és rajzolja
(jelenleg már ki is adja „HÓKAVÖLGY” címmel)
SZOFI póni és barátai kalandjait képregénykönyv
formában negyedévente. Mindkettő képregényének különlegessége, hogy a történetekben
kizárólag lovak és pónik szerepelnek. További
érdekesség, hogy Shiney és Szofi unokatesók.
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