
 
Szakmai beszámoló 2022 

 

Visszatekintve a 2022-es esztendőre egy igazán impozáns eseménysort láthatunk: 

Korán kezdtük a 22-es év programjait, már január elején volt egy edzőtovábbképzés,  február 5-én 

pedig online pszichológia edzői képzést szerveztünk. A február nemcsak az edzőknek volt fontos, 

hiszen a válogatott és tehetség program bekerülési követelmények alapján 12-én válogató nap került 

megrendezésre, egy nappal a szakági közgyűlés előtt.  

Februárban népes vizsgázói létszámmal sikerült rendezni rajtengedély vizsgát. Talán a vizsgához 

rendelt támogatás nem érte el a célját (a vizsgázók nem mind váltottak licencet a versenyévben), de 

reméljük később még találkozunk a sikeres vizsgázókkal versenyeken. 

Márciusban újra megrendezésre került a műlovas verseny, új helyszínen, új rendezővel. Köszönet a 

szervezésért! Illetve 3 új edzőt is köszönthettünk a hónap folyamán, sikeres munkát kívánunk 

mindenkinek! 

Áprilisban beindultak a versenyek itthon és külföldön egyaránt, a hazai sort a  Tavaszi kupa nyitotta. 

Külföldön nemzetközi versenyen Lázár Noémi gyermek 2* 5. helyezésének, illetve Németh Blanka 

CVI3* 1. helyezésének örülhettünk. 

Május első hétvégéjén a hazai mezőny Szilvásváradon találkozhatott újra, ebben a hónapban rekord 

számú résztvevőnek örülhettünk a Kaposváron megrendezésre kerülő CVI-n. 

Június újra nemzetközi sikereket hozott: 

Stadl Paura: 

 CVI1* Bohácsi Melinda 3.  

Samorin: 

Somogyi Eszter CVI3* 2., 

Basa Máté Y2* 1., 

Bohácsi Melinda Y2*3., 

Junior páros kategóriában 3. helyen végzett Habsburg Károly és Hantos Orsolya páros. 

Aachen: 

minden idők legjobb magyr női eredménye, Németh Blanka 8. 

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő edzőknek! 

Június végén rendeztük az összevont edzőtábort Kiskunhalason, ahol elkészült a szakágat 

népszerűsítő film is. Bízom benne, hogy lesz még lehetőségünk ilyen összetett tábor szervezésére, 

ahol a szervezésen javítva még többet adhatunk sportolóinknak. 

A 2022-es esztendő legfontosabb eseményeinek, Junior és Fiatal Lovastornász EB  07.27-31 Kaposvár, 

Dánia felnőtt világbajnokság, Országos Bajnokság a Nemzeti Lovardában, értékelését már megtette a 



 
Villányi Krisztina szövetségi kapitány. Kemény munka áll a szervezők és a versenyzők mögött, 

köszönet mindenkinek a kitartásért! 

Novemberben még megrendezésre került egy online lovastorna képzés, illetve a Nemzeti Lovardában 

egy bíró képzés. 

Tehát zajlott az élet, versenyek, nemzetközi sikerek, képzések bíróknak, edzőknek, versenyzőknek… 

Mégis hiányérzet van (talán nem csak) bennem, hiányzik az igazi tömegbázis. Az elmúlt három év 

mérlege nagyon ellentmondásos, nagyobb anyagi lehetőségek mellett lett sokkal nehezebb a 

működés a világjárvány miatt. Most, hogy a járvány veszélye sokkal kisebb,az élet úgy hozta sajnos az 

anyagi lehetőségeink is lényegesen kisebbek. Kevesebb pénzből kell folytatnunk a munkát, és bizony 

az építkezést az alapoktól újrakezdeni.  

Személy szerint az a véleményem, hogy 2023 legfontosabb feladata a szakembereink megtartása, a 

versenyzők toborzása és a szakág népszerűsítése. Ezúton is felkérek mindenkit a még aktívabb közös 

gondolkodásra, ami nem a kizárólag a kritikák megfogalmazásán alapul, hanem az előre vivő, jobbító 

javaslatokon. 

 

Mindenkinek jó munkát, sikereket és kitartást kívánok a 2023-as esztendőre! 

 

Kiskunhalas, 2022. január 17.      Rózsahegy Róbert 

         lovastorna szakági elnök 

 

 


