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A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek.  A 

HM támogatásával, és a soproni huszárok lelkesedésével mégis sikerült megszervezni 

a versenyt. Ennek előzménye, hogy a soproni Nádasdy huszárok rendkívül sikeresen 

szerepeltek a gothai nemzetközi katonai lovas versenyen, és az ott szerzett 

tapasztalatok alapján vágtak neki a munkának. A második helyezést elért csapat jól 

adaptálta a látottakat, és ennek tudható be a verseny kitűnő megszervezése. A 

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi Lovas Központ, és a Tanulmányi 

Erdőgazdaság Sopron partneri együttműködésével a nagycenki pályán, és környékén 

folytak a küzdelmek.  Részükről Ormos Balázs és Horváth Sándor urak is 

megjelentek. 

 

A pénteki beérkezés és elszállásolás után részletes feladatismertetés következett. Itt 

már érződött, hogy nem akármilyen versenynek nézünk elébe.  A gr.Széchenyi kastély 

évszázados fái alatt táborozó huszárok szokás szerint korán keltek. 8 órakor vágott 

neki az első csapat a 25 km-es távnak, hogy teljesítse a járőr feladatokat. Ezek az 

egykori huszár kiképzésnek megfelelő sokrétű igényszintet tükrözték, a huszárok harci 

alkalmazásának gyakorlati felidézésével.  A teljesítendő feladatok igazi életszerű 

helyzeteket kívántak meg: az ellenség helyzetének, mozgásának, erejének felderítése, 

ellenséges támpont megközelítése, ellenőrző pontok beazonosítása, lőgyakorlat, 

térképvázlat készítése, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ennek megfelelően a 

huszároknak többféle követelménynek kellett megfelelniük. Mindenekelőtt a 

körültekintő tervezés, elővigyázatosság, és a kifogástalan csapatmunka biztosíthatta a 

sikert. A lovak erőnléte, állóképessége és terepbiztossága alapvető követelmény volt.  

Bebizonyosodott, hogy csak azok számíthattak sikerre, akik komolyan vették a 

szolgálatot, és jól felkészültek. 

 

A második nap eseményei a lovas pályán zajlottak. A lovas alaki csapatgyakorlatok a 

három alapjármódban lettek meghatározva.  Az versenybíróság a szabályos 

jelentésbeadástól kezdve minden mozzanatot elemzett és értékelt. Bírálati szempont 

volt a korhű megjelenés, lószerszám és a csapatok egységes összképe is. 

 

 





  

Vasárnap délután került sor az összetett verseny mindent eldöntő számára, a 

fegyveres akadálypályára. A lendületes lovaglást követelő pálya egyszerű vonalvezetése 

ellenére rendkívül nehéz feladatok elé állította a lovasokat. A technikás lovaglás 

mellett az akadályok leküzdése, a 350/ perces iram tartása, az ugró-, vágó, szúró, és 

lövő feladatok még a legrutinosabb huszároknak is komoly kihívást jelentettek. 

Meglepetés néhány „ász” mérsékeltebb szereplése, ugyanakkor öröm, hogy a 

hivatásos katonák ( Zrínyi SE) részt vettek és együtt indultak a versenyen a 

hagyományőrzőkkel. Bár szolgálati kötelezettség miatt csak a „B” csapatukkal voltak 

jelen, mégis kiváló alkalom volt a civil és a hivatásos állomány munkájának 

összehasonlítására, és nem utolsó sorban a bajtársi kapcsolat megerősítésére. Külön ki 

kell emelni Grubits Róbert százados munkáját, amellyel mind a szervezésben, mind 

pedig a verseny technikai kidolgozásában oroszlánrészt vállalt. A tábori élet és a 

verseny kivitelezésében a soproni huszárok, valamint a Zrínyi SE állománya kiválóan 

teljesített. A tábor ügyeletes tisztje, Csereklye Sándor hő.ezredes a szokásos 

pontossággal látta el feladatát. Székely Tibor, a szövetség elnöke a moderátori 

szerepkörben jeleskedett, míg a versenybírósági munkát, v.Győrffy-Villám András 

vezető bíró, és Sándor Zsolt vállalták. Az elhelyezés a HM által biztosított sátrakban 

történt, az élelmezést a tábori körülményeknek megfelelő szinten oldották meg. 

 

A rendezvény fő támogatója a Honvédelmi Minisztérium volt, fő védnöke Kun Szabó 

István vezérőrnagy, helyettes államtitkár, akit Papp Ferenc ezredes úr, a HM 

Társadalmi kapcsolatok és Háborús kegyeleti Főosztály helyettes vezetője képviselt. 

A két napos verseny számos tapasztalattal szolgált, mind a szervezők, mind a 

versenyzők , mind pedig a bírók számára. Örvendetes, hogy kitűnő fiatalok jelentek 

meg, az egyéni győztes Tóth Ármin az elérhető maximális 200 ponttal győzött, olyan 

huszárokkal szemben is, akik már akkor aktív lovasok voltak, amikor ő még meg sem 

született… 

 

Összességében elmondható, hogy a magyar katonai hagyományőrzés ezzel a 

versennyel egy új szakaszába lépett, amennyiben egy olyan minőségi versenyrendszert 

indított el, amely  felépítésében és követelményszintjén közelít az egykori kiképzési 

szinthez. 

 



A végső értékelés a következő eredményeket hozta: 

 

Csapatverseny : 

 

1. Sopron I.      505.5 pont 

2. Sopron II.     368 

3. Pápa             321.5 

4. Isaszeg         310.5 

5. Mogyoród  297.5 

6. Zrínyi           263.5 

7. Tök              223.5 

8. Vác              161 

 

Egyéni helyezések : 

 

1. Tóth Ármin            Sopron     200 pont, 37 mp 

2. Kovács Csaba        Sopron       180 42 

3. Dóczi Barna           Pápa           140  37 

4. Balla Zoltán           Mogyoród  140  44 

5. Kelemen András  Mogyoród   140 45 

6. Tóth Gergely         Pápa            120 41  

 

 

Tapolca-Diszel, 2014.09.09.     

 vitéz Győrffy-Villám András  

 a Versenybíróság elnöke 
























































































