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Tenyésztés

2019. április 4-én került megrendezésre harmadik 
alkalommal Tiszaföldváron a hidegvérű mén-
vizsga. Annak a hidegvérű fajtának a ménvizsgája, 
amely 65 évvel ezelőtt kapott fajtaelismerést.

A ménvizsgára 17 ménjelölt került beutalásra, melyből 16 meg is ér-
kezett a meghirdetett időpontra. A 16-ból a küllemi bíráló bizottság 
egy jelöltet alkalmatlannak ítélt meg. 15 ménjelölt tett eredményes 
vizsgát, melyből 4 egyed minősült II. osztályba, 5 egyed I/II. osztályba, 

5 egyed I. osztályú minősítést 
kapott, és a Tiszaföldvár 303 
Dani nevű, 2016. 04. 15-én szü-
letett mén kapott elit osztály-
zatot.
Örvendetes, hogy a ménvizs-
gán több olyan veszélyezte-
tett ménvonal fiatal képvise-
lője került megmérettetésre, 
amely az elmúlt évek tenyész-
tői összefogásának sikereként 
könyvelhető el. 

Baranyai Sándor
Cikkünk Lovas Nemzet 16. ol-
dalán olvasható.

Hidegvérű ménvizsga
Tiszaföldváron

Tiszaföldvár-303 Dani, elit minősítés
(született 2016. 04. 15.), tenyésztője és 

tulajdonosa: Nagy Ferenc Tiszaföldvár
Fotó: Novotni Péter

Fazekasboda-80 Formás (sz: 2015.05.19.)
Tenyésztő és tulajdonos: Schenk János Iván, Fazekasboda

Fotó: Novotni Péter
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Edzőtábor és Rajtengedély-vizsga április közepén
Immáron harmadik alkalommal látogatott 
el Szilvásváradra az a lelkes kis csapat, akik 
a Bükk-hegységben kezdték meg felkészü-
lésüket az ide szezonra. Az edzőtábor 2019. 
április 15-18. tartott. Az utolsó napon csü-
törtökön rajtengedély-vizsga került lebo-
nyolításra. A több napos rendezvény hely-
színe a Lipicai Lovasközpont szabadtéri 
bemelegítő pályája volt. 
A napi edzéseket Fülöp István a Magyar 
Lovas Szövetség Fogathajtó Szakágának III. 
szintű edzője és I. szintű bírója vezette, a 
fogatok és hajtóik felkészültségi szintjétől 
függően. 

A résztvevők az ország több pontjáról érkeztek Szilvásváradra. Dani Marcell Balázs (2018 év B kategó-
riás bajnoka), és Ragó Zsolt (Besenyőtelek) a Besenyőtelki Lovas Hagyományőrző Egyesület tagjai for-
dították idejüket a továbbképzésükre. Jász-Nagykun Szolnok megyéből kettő fogathajtó gondolta úgy, 
hogy ellátogat Szilvásváradra. Darázs István (Jászberény) a Jászberényi Lovas Baráti Kör tagja, míg 
Kovács István (fiatal fogatlovak világbajnokságán indult 2018-ban  és a 2019-es szezonban is oda ké-
szíti fogatlovát)  (Jászapáti) a Jászberényi SE Fogathajtó és Díjugrató szakosztály hajtója. Cserni Sándor 
a programokon fogatával a Holdfény Lovas Sport Egyesületet képviselte Mogyoródról. Kun Andrea 
(kétszer vett részt egyesfogathajtó világbajnokságon,   készített fel csikókat és hajtott, a  fiatal fogatlovak 
világbajnokságán, számtalan A kategóriás  verseny áll mögötte) Tápiósági Lovas SE hajtónője egyes fo-

gatával képviselte egyesületét  az  edzéseken. 
Dongó Zoltán Tardról gondolta úgy hogy el-
látogat a rendezvényre. A Szilvásváradi  Állami 
Ménesgazdaság Horgász Gábor  fogathajtót 
delegálta az edzésekre. 
Fogat nélküli érdeklődők szemlélődők is jöttek 
a tábor helyszínére. Figyelmesen követték az 
eseményeket, látogatták az edzéseket és az 
előadásokat. 

Ballagó Edit
Cikkünk a Lovas Nemzet 48. oldalán olvasható.

Szilvásváradon készültek a fogathajtók

Tari Tamás Vámosgyörki SE
A fogat tulajdonosa: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

Ragó Zsolt Besenyőtelki Lovas Hagyományőrző 
Egyesület, segédhajtó: Domboróczki Rita  

▶

▶



3Lovas Nemzet plusz ▶ www.lovasnemzet.hu ▶ www.facebook.com/lovasnemzet

Bemutatjuk

Borús napra ébredt Isaszeg városa 2019. 
április 6. napján az Isaszegi Csata 170. év-
fordulóján. Mintha az égiek arra akartak 
volna emlékeztetni bennünket, hogy ez a városunk számára dicsőséges nap 
1849-ben sem a diadal megünneplésével kezdődött, hanem egy rengeteg 
áldozattal járó véres ütközettel és az áldozatokat elfelejtenünk nem szabad, 
az ünneplés hevében sem.

A Hadak Útja Lovassport egyesület tagjai szívének kivételesen kiemelkedő nap április 6., és a megemlé-
kezésben való részvétel, ezért az a tényező, hogy lovainkkal jégesőben indultunk meg lovardánkból az 
ünnepi felvonulásra, sem szegte senki kedvét. Huszárnótákat énekelve indult ki a kapun csapatunk 16 
lovasával és egy pónifogatával, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának egy járőr párjával, Bársony 

Anett vezetésével a Tiszaalpári Polgárőrség 
lovas alosztályának 4 tagjával, és a Mogyo-
ród Sándor Huszárok 12 lovasával egyetem-
ben. (...)
Az isaszegi csatáról minden évben megem-
lékezik városunk, azok számára, akik szeret-
nének betekintést nyerni történelmünk egy 
dicsőséges szeletébe azok számára nagy 
szeretettel ajánlom a programot legköze-
lebb 2020. április 6-án.

Gál-Csekeő Dorottya beszámolóját a 
Lovas Nemzet 32. oldalán olvashatják.

Fotó: Farkasné Tarjányi Marianna 

Hagyományőrzés
170 éve a hadak útján az isaszegi csata

„Április 6-a nagypéntek, a magyar szabadságharc 
aranybetűkkel írt napja.” (Móricz Zsigmond)
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A lovukat szerető tulajdonosok sokszor már eleve úgy veszik meg, illetve tartják őket társállatként, hogy 
jövőképükben benne van a ló nyugdíjas korában történő tartása, gondozása is. A tudatos előrelátó ló-
tartók ennek megfelelően sokszor már a ló fiatalabb korában szeretnének megtenni mindent annak 
érdekében hogy társuk öregkorában is minél fittebb legyen, nyugdíjas korát is megfelelő életminőségben 
élje. Ez természetesen nemcsak a ló érdeke, hanem a gazdái is, hiszen ha a ló tovább egészséges, tovább 
is tudja használni, illetve kevesebb anyagi és egyéb problémával jár az egészségügyi problémáinak me-
nedzselése.

Ebben a számunkban néhány tippet adnánk felsorolásszerűen, amelyeket érdemes betartani már fiatal, 
illetve későbbi korban, és ezzel máris sokat tehetünk lovunk öregkori egészségért, illetve életminősé-
géért. Természetesen ezekkel az is a cél, hogy mi magunk is egyre tovább használhassuk sport illetve 
hobbi célra társként állatunkat.

Öregen
és fitten

Manapság elmondhatjuk, hogy lovak 
átlagéletkora egyre nő hazánkban. Ez 
elsősorban annak a szerencsés körül-
ménynek tudható be, hogy sokan már 
lovukat is társállatként kezelik, akárcsak 
például a kutyájukat. Egyrészt igyekez-
nek őket minél tovább egészségben, 
használatban tartani, illetve nyugdíja-
zásuk után sem a vágóhídra kerülnek 
ezek a társak, hanem még jó pár nyu-
godt békés évet élvezhetik az életet.

Lóegészség
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A hosszú tél után, végre elkezdődött a hazai távlovas élet is. A nyolc 
fordulóból álló országos bajnokság első fordulóját, április első hét-
végéjén, Tiszakécskén rendezték meg. Varga Károly és csapata idén 
is egy magas színvonalú versennyel várta az érdeklődőket, amit a 
lovasok és tisztségviselők nevében is köszönünk. Ahogy az előző 
években már megszokhattuk, az esőt idén is a távlovasok hozták meg 
a Tisza menti városba. Szerencsés szezonkezdő versenyhelyszín vá-
lasztásnak bizonyult ismét Tiszakécske, mivel a pénteki és szombati 
esőzést követően sem vált járhatatlanná és élvezhetetlenné a pálya. Idén az elmúlt évektől eltérően két 
igen különböző kört jelöltek ki a rendezőség tagjai, így egy 30km-es és egy 20km-es körből adódtak 
össze a távok kilométerei. 

Samorini sikerek
A tiszakécskei versenyt követő hétvégén, a szlovákiai Samorinban rendeztek nemzeti és nemzetközi ver-
senyszámokat, melyen számos hazai lovasunk rajthoz állt. 

Marcsó Zsófia beszámolóját a Lovas Nemzet
májusi számának 30. oldalán olvashatják.

Fotó:  Ványi Csongor

Sikeres szezonkezdés
távlovasainknál

Távlovasok

160km-en versenyző magyar lovak Gazal Borbála, O’Bajan Huncut

Lukács Máté

Mihók Orchidea
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Videó
sarok

Sörényvágás természetesre

Tegyél lovad kényelméért 1. A kötőfék Sörény - Kockafonás

Kattints a lejátszás gombra a videó megtekintéséhez.

Dr. Rácz Zsuzsa: Féreghajtás természetesen

Spirál fonás

Sörényélen fonás

Ünnepi farokfonásEgyszerű ünnepi sörényLovas Esküvő Zenekarral

https://www.youtube.com/watch?v=CHBIk_1wohQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1zBorvzzw5k
https://www.youtube.com/watch?v=nbp1pPheOO8
https://www.youtube.com/watch?v=4WiQ5MGMqLw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Iqtze3ZlR2s
https://www.youtube.com/watch?v=LSdkWXLeN3g
https://www.youtube.com/watch?v=LSdkWXLeN3g
https://youtu.be/DUX5lPabtm8
https://youtu.be/5h52cJ1o2C8
https://youtu.be/9bwVnFYVIQY


7Lovas Nemzet plusz ▶ www.lovasnemzet.hu ▶ www.facebook.com/lovasnemzet

Kiadja: Lovas Nemzet Kft.
Megjelenik: havonta
ISSN: 1416-2377
Felelős kiadó: Király László
kiralylaszlo@lovasnemzet.hu
Főszerkesztő: Király Éva
kiralyeva@lovasnemzet.hu, 70/619-22-75
Lapterv és tördelés: ifj. Király László

Elérhetőségeink:
Postacím: Lovas Nemzet Kft.,
8244 Dörgicse, Majori u. 5.
E-mail: lovasnemzet@lovasnemzet.hu
Weboldal: www.lovasnemzet.hu

Hirdetés: +3670/60-48-578,
hirdetes@lovasnemzet.hu

A Kiadó nem feltétlen azonosul a cikkek tar-
talmával, a digitális formában (pdf-ben) meg-
jelent hirdetések tartalmáért nem vállal fele-
lősséget. A cikkeket, fotókat, videókat szerzői 
jog védi, azok másolása, másodközlése csak 
a Kiadó írásbeli engedélyével lehetséges.
Az (x)-el jelölt cikkek fizetett hirdetések.

Minipóni bevonásával segíti a tanulást egy budapesti általános iskolában 
Hutera-Krasznai Gabriella. Munkájában társa, Cooper, akivel játszva fejlőd-
hetnek a gyerekek. 

Hogyan viseli Cooper az iskolát?
Lényeges szempont, hogy a ló és a gazdája 
között szoros kapcsolat legyen a biztonságos 
és hatékony munka elérése érdekében. 
A gazdának ismernie kell az állat lehetősé-
geit, korlátait és fel kell mérnie a ló terhelhe-
tőségét. A legideálisabb, ha az állat a gazdá-
jával együtt él, hiszen ez segíti a két fél 
közötti kommunikációt. Igyekeztem megte-
remteni Cooper számára ezeket a lehetősé-
geket. Több hónapon át tartó képzése csa-
ládi környezetben zajlott. Az otthonunkban 
megtanulta például használni a lépcsőt, 
megismerte a bútorokat és a különféle hasz-
nálati tárgyakat, így ezek már nem okoztak 
neki nehézséget az iskolában sem. Mivel 
barátságos, nyitott és érdeklődő póniról van 
szó, így könnyen ment a beilleszkedése. Szí-
vesen dolgozik a gyerekekkel, a diákok pedig 
hatalmas szeretettel és türelemmel állnak 
hozzá, ami hozzájárul a komfortérzetéhez.

Péter Réka interjú-
ja a Lovas Nemzet 
májusi számának 
52. oldalán olvas-

ható.
Fotó: Győri Beáta

Oktatás új utakon


