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Manapság egyre elterjed-
tebb sport a fiatalok körében a
lovaglás. Az érdeklõdõk vá-
laszthatnak a díjugratás, díjlo-
vaglás, military, fogathajtás,
lovastorna, távlovaglás, wes-
tern, valamint galopp szakágak
közül. Bármelyiket is választ-
juk, rájövünk, hogy ez egy
rendkívül összetett és egész
embert kívánó sportág. Kör-
nyékünkön is számos lovarda
épült, ahol mindenki elsajátít-
hatja a lovaglás alapjait, és bete-

kintést kaphat e sport bármelyik ágazatába.
Az egyik leglátványosabb és legnehezebb szakág a díj-

ugratás. A versenyeken a lovasok különbözõ, egymástól
eltérõ magasságú és szélességû akadályokból álló soroza-
tokon ugranak át. Különbözõ versenyszámokra lehet ne-
vezni, bár minden egyes számhoz szigorú követelmények
tartoznak. A legáltalánosabb pályák a B0-B5 (80-90cm-
135-155cm), bár vannak sokkal izgalmasabb verseny-
számok is, mint például a lovagolj és vezess, amelyben
nem csak lóval, hanem autóval is teljesíteni kell az adott
feladatokat. A versenyeket természetesen a pályát a legke-
vesebb verõhibával a szintidõn belül teljesítõ lovas nyeri.
A versenynapokon 04:00-kor már a lovardában vagyunk,
hiszen fel kell vezetni a lovakat a szállítóra, és néha elõfor-
dul, hogy a sporttársunk úgy dönt neki aznap nincs ked-
ve az utazáshoz, ami eléggé meg szokta nehezíteni a dol-
gokat. Az elsõ versenyszám 10:00-kor kezdõdik, ezért
mindig sietnünk kell bemelegíteni lovainkat, majd amint a

bírák szólítanak, a lo-
vas zakóban, és fehér
lovaglónadrágban kö-
teles belovagolni a pá-
lyára, majd csengõ-
szóra megkezdheti az
ugratást. Minden ver-
senyszám végén ered-
ményhirdetés van,
melyen az elsõ 6 he-
lyezettet szalaggal dí-
jazzák, az elsõ 3 pedig kupát is nyer, majd ezután tiszte-
letkört lovagolunk, ezzel megtisztelve minden jelenlévõt.

Én magam is sokáig ûztem versenyszerûen ezt a
sportágat, de ma már inkább a 2015-ös Nemzeti Vágtára
edzünk lovammal, Dámával, aki egy fekete Magyar
Sportló kanca. Már 9 éve lovagolok, de még csak 4 éve
tartozok a boldog lótulajdonosok körébe, bár Dámánál
kiszámíthatatlanabb, akaratosabb és kezelhetetlenebb
lóval még nem találkoztam. Ezek a tulajdonságai ered-
ményeztek számomra 9 agyrázkódást, és az is elõfor-
dult, hogy a 800 kg-ja rajtam landolt egy szerencsétle-
nebb esés következtében. Mindezek ellenére, bármikor
meglát, szeretetéhesen jön oda hozzám, mint egy kisku-
tya. Bértartásban tartom õt a TÉBA lovastanyán, ami
annyit takar, hogy etetik és itatják õt, valamint elszállá-
solják, 35.000 Ft-ért havonta. A lótartáshoz hozzá tarto-
zik a ló ápolása, és folyamatos lovaglása. Soha semmire
nem cserélném a lovammal töltött idõt, sem az estéket,
amiket mellette virrasztottam, mikor nem tudtuk mi lesz
vele reggel, de együtt minden akadályt sikerült legyõz-
nünk és ez így lesz a jövõben is.

Lóháton

Károlyi Kyra

2008 nyarán, 11 éves ko-
romban ismerkedtem meg
elõször ezzel a sporttal. Egy
kis faluban kezdtem el gyako-
rolni, ahol nemsokára rájöt-
tem, hogy a lovaglás rabjává
váltam.

Ebben a szenvedélyem-
ben nem maradtam egyedül,
egy jó barátnõm vezetett be a
lovaglás rejtelmeibe, aki na-

gyon eredményes versenyzõ volt. Ez idõ alatt jól elsajá-
títottam az alapokat, és kb 1-1,5 év alatt jutottam el ar-
ra a szintre, hogy én is kipróbálhattam a díjugratást.
Évekig gyakoroltam ezt a sportágat kisebb-nagyobb si-
kerekkel, de valahogy mindig azt éreztem, hogy nekem
nem itt van a helyem. Sokkal inkább a galopp iránt ér-
deklõdtem, így 2014 januárjában azt a döntést hoztam,
hogy ellátogatok Dunakeszi-Alagra, az állami ménesbe.
Itt ugyanis a kedvenc hobbimé a fõszerep.

Az itteni lovassport története 1889-ben kezdõdött,
amikor gróf Széchenyi István megvette Alagpusztát. AzSimon Dorottya
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építkezések angol mérnökök bevonásával történtek,
több versenypályát is kialakítottak. Egy évtized alatt
olyan lovas-központot hoztak létre, ahol rövid idõn be-
lül a legjobb trénerek kezébõl kikerülõ lovak rangos
nemzetközi versenyeket nyertek. Fénykorában Alagon
több száz ló volt és a világ legnagyobb tréningközpont-
jai közé tartozott. A világháború után viszont megállt a
fejlõdés a magántulajdon korlátozása miatt.

Szóval tudtam, hogy nem egy modern helyre me-
gyek, de ez nem tartott vissza. Valami azt súgta, hogy
ott csak jó kezekbe kerülhetek. Pár napos gyõzködés

után sikerült a szüleimet rávenni arra, hogy hagy te-
gyek egy próbát. Azóta minden szombat reggel Duna-
keszin kezdem a napom. A hétvégén kívül pl. az érett-
ségi szünetet is kihasználtam arra, hogy edzek. Ez nem
volt hiábavaló, végre kipróbálhattam, milyen igazi teli-
vérrel, versenylóval végigszáguldani a pályán. Leírha-
tatlan! Találkozhattam Ribárszki Sándorral, az egyik
leghíresebb magyarországi trénerrel, na meg volt sze-
rencsém közelrõl látni a „Magyar csodaló” néven is-
mert Overdose mindennapjait. Már megérte!

Elmondhatom, hogy pár hónap alatt rengeteget ta-
nultam az új edzõmtõl. Sok tapasztalatot szereztem az
ottani emberektõl lótartás szempontjából is, amit ott-
hon, a saját lovamnál hasznosítok. Igen, van egy ma-
gyar sportlovam 2 éve, akit Salvadornak hívnak és bol-
dogan él három bari társaságában. Reggelenként apu-
kám segít az etetésben, délután pedig én gondozom.
Elég nagy felelõsséggel jár egy ilyen állat tartása, sok a
tennivaló körülötte. Ezért jól meg kell gondolni, hogy
igazán szeretnénk-e otthonra egy ilyen házi kedvencet
Reggel és este gondoskodni kell a friss takarmányról,
vízrõl. Mondják is sokan, hogy a lovaglás több mint
sport. De nem csak ezért! A ló nagyon hálás állat, egy
igazi társ. Akár a pályán edzünk, akár terepen lovago-
lunk, mindig van valami új élmény. Ezen kívül nagyon
személyiség-formáló lehet ez a hobbi. Megtanít komo-
lyan együttmûködni társunkkal, arra, hogy hogyan le-
gyünk türelmesek, engedékenyek, de egyben határo-
zottak is. Tudni kell döntéseket hozni rövid idõn belül
a legnagyobb sebességnél is. Pontosnak, precíznek kell
lenni. Igen, kicsit összetett, de megéri!

S, hogy mik a terveim? Elsõsorban a Nemzeti vágtán
szeretnék indulni, ez már egy nagyon régi vágyam.
Azután pedig jó lenne kipróbálni a díjugrató versenyt
is, de ez még a jövõ zenéje. Igazából csak az számít,
hogy a lovak közelében legyek.

Mindenesetre nagyon is ide illik egy idézet, ami so-
kak számára ismert lehet, de nekem mégis az egyik
kedvencem: „ A ló elõnye tenger, a bölcsnek ló való,
mert lóvá tesz az ember és emberré tesz a ló.” 

Mindig szerettem az ütõs
játékokat. 6 évesen fogtam
elõször teniszütõt a kezem-
ben, majd 13 évesen biztat-
tak, hogy kezdjek el tollas-
labdázni is. Elõször azt hit-
tem, hogy nem sok különb-
ség lehet a kerti tollas és a
rendes pályán játszott tollas-
labda között. Kiderült, hogy
milyen nagyot tévedtem.
Rengeteg mozgás és kon-
centráció szükséges a játék-

Tollaslabda

Bálint Sára
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hoz, de emellett nagyon élvezem és a társaság is ki-
váló.

A tollaslabda a világ leggyorsabb ütõs játéka. A lab-
da több mint 200 mérföld/órás sebességgel hagyhatja
el az ütõt. Egy tollaslabda játékos több mint 1 mérföldet

mozoghat egy meccs alatt. A legjobb labdák tolla a libák
bal szárnyának tollaiból készül, 16 toll kell egy labda el-
készítéséhez. A tollaslabda az egyik legnépszerûbb
sport Malajziában és Kínában, közülük kerülnek ki a
legeredményesebb játékosok. Európában a dán tollas-
labdázók érik el a legszebb sikereket. 1992 óta már az
Olimpiai játékok közé soroljuk.

Számos híresség is tollaslabdázik: Diego Maradona,
Paul Newman, Ana Ivanovic.

Magyarországon is kezd egyre népszerûbbé válni ez
a sport: Budapesten és Pécsen már vannak csak tollaso-
zásra épített csarnokok is, ahol nemzetközi versenye-
ket és edzõtáborokat is szerveznek.

A diákolimpiák is igen népszerûek, a mezõny rend-
kívül népes. Az Országos Diákolimpia Döntõn közel
1000 diák vesz részt. Rendezték már Pápán, Gyõrben
és Salgótarjánban is.

Salgótarjánban sajnos kevés lehetõség van a sport
ûzésére, csupán heti egy lehetõség van a játékra. Ettõl
függetlenül szép eredményeket érünk el a diákolimpiá-
kon. Bolyais éveim alatt az Országos Döntõn 8., 3.
majd a következõ évben 2. helyezést értem el.

Remélem mások is kedvet kapnak egy kis tollaso-
zásra, még ha csak a kertben is vagy az iskolában test-
nevelés óra keretein belül.

Manapság ritkán tapasz-
talható önzetlen segítõkész-
ség révén gazdagodhatott a
Salgótarjáni Bolyai János
Gimnázium kondi terme.
Végvári Tamás, az iskola volt
tanítványa által elindított
gyûjtés során közel félmillió
forintot adományozott hat
egykori bolyais diák. A tanu-
lók által igen kedvelt erõsítõ
terembe így hét új padot, illet-
ve gépet vásárolhattak a gim-
názium testnevelõi. Az iskola

diákjai nagy örömmel és lelkesedéssel vették birtokuk-
ba az új gépekkel felszerelt termet. Ezt – a fõleg fiúk kö-
rében közkedvelt – sporttevékenységet egyre többen
versenyszerû körülmények között is kipróbálják. Az

elmúlt évek megyei fekvenyomó diákolimpiai verse-
nyein több bolyais diák is a dobogó legfelsõ fokára ál-
hatott.

Tamás az ötlet gazdája így nyilatkozott: tavaly szep-
temberben volt a 20 éves érettségi találkozónk és akkor
jutott eszembe, hogy segíthetnénk a volt iskolánknak,
amelynek sokat köszönhetünk. Az elfoglaltságom mi-
att kicsit elnyúlt a szervezés és csak egy pár osztálybé-
li, illetve iskolabéli barátomnak tudtam szólni, de
mindegyikõjük nagyon pozitívan reagált az ötletre és
nagyvonalúan támogatta a kezdeményezést. Pálfalvai
Zoltán igazgató úrral egyeztetve a konditerem fejleszté-
se mellett döntöttünk, ahol mi is sokat gyúrtunk és
még annak idején az építésébe is besegítettünk. Az
adományozók István, Balázs, Zsolt, András és Norbert
voltak rajtam kívül. Mindenki nagyon örült, hogy sike-
rült megvalósítani az ötletet, reméljük mások is köve-
tik, vagy már követték is példánkat!

Megújult a Bolyai kondi terme

Pálfalvai Zoltán
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Iskolánk nagyon régóta rendelkezik már kon-
diteremmel és mindig voltak olyan tanulók, akik szíve-
sen le is jártak oda. Bolyais életünk kezdete óta mi is
csatlakoztunk ehhez a szokáshoz.

„A testépítés akkor lehet hatékony és jövedelmezõ,
ha néhány alapvetõ szabályt figyelembe veszünk. Na-
ponta érdemes többször étkezni két-három óránként.
Elsõsorban az összetett alapgyakorlatokra helyezzük a
hangsúlyt. Vigyázni kell az izom túledzésére, a keve-
sebb néha több. Tartsunk pihenõnapokat, két napnál
többet ne eddzünk zsinórban. Konditermen belül fon-
tos a súlyok elpakolása, gépek
rendben tartása.” 

Természetesen nem min-
denki azért dolgozik kemé-
nyen, hogy élsportoló legyen,
mindenkinek megvan a maga
célja: Sokan azért járnak ide,
hogy izomtömeget növeljenek,
valaki felesleges kilóitól szeret-
ne megszabadulni. Valaki szál-
kásodni szeretne, míg valaki
csak szimplán erõsebbé akar
válni.

Az eltelt idõ során szeren-
csére mindannyian sokat fej-
lõdtünk, van aki kitartó munka
után megszabadult a fölös kiló-
itól és ezután sem fejezte be,
hanem folytatta az erõsítésért.
Egy másik diáktársunk olyan

gyakorlatokat sajátított el, mint például a kézállásban
végzett karhajlítás és nyújtás, valamint az egylábas
guggolás, amik nem csak nehezek, hanem élvezetesek
is. A súlyzós edzéseknek köszönhetõen iskolatársaink
különbözõ versenyeken is kiemelkedõ eredményeket
értek el.

Idõ elteltével nemcsak mi, hanem a kondi is jelentõs
változáson ment át. Volt bolyais diákok, számos új gép-
pel, súlyokkal és rudakkal támogatták iskolánkat. A
tükrök felújítása után az egész terem jobban nézett ki.

Talán a legjobb dolog az edzés mellett mégis maga a
közösség. Sokan talán azt gondolják, hogy az edzés fo-
lyamata unalmas, de a társaság fizikai és mentális tá-
maszt nyújt. Ha a szükség úgy kívánja, segítünk egy-
másnak.

A konditerem az évek során fontosabbá vált szá-
munkra. Órák után mindig jól esik lemenni erõsíteni, a
gõzt kiereszteni és kizökkenni az egész napos szellemi
leterheltségbõl. Szerencsés a helyzetünk, hiszen a te-
rem ajtaja mindig nyitva áll számunkra. Természete-
sen mindig változik valami, új és új arcok érkeznek és
reméljük, hogy a fejlõdés nem áll meg. Mi biztos, hogy
amíg csak lehet, ott leszünk és mindenkinek csak aján-
lani tudjuk ezt a rendkívül hasznos és hangulatos idõ-
töltést.

Miért is szeretjük a konditermet?

Tóth Péter, Oravecz Ákos


