Összefoglaló az Urbitális majális 2013 keretében tartott díjugrató versenyről és lovardai
eseményekről
2013. június 1.
A Fővárosi Urbitális Majális 2013. programsorozat keretében ismét birtokba vettük
városunkat, az idei jelszavunk: „civil kreativitás”.
Célunk: a Hárosi Öböl, a tétényi Duna-part rejtett kincseinek, szépségeinek bemutatása, és a
figyelemfelhívás a kerület egyéb turisztikai lehetőségeire, programjaira.
Az események a meghirdetett programnak megfelelően zajlottak:
Május 31.péntek
18:00 Látogatás a Borvárosban (Nagytétényi út 24-26.), részletes beszámoló:
http://www.promontoriumcasino.hu/budafoki-urbitalis-majalis-latogatas-aborvarosban/
Június 1.szombat
10:00 – 12:00 Bejárás a Duna-parton a Hunyadi szigetig Mészáros Péter
vezetésével www.zoldjovo.hu, a gyülekező: a lovardánál volt, beszámoló:
http://www.promontoriumcasino.hu/urbitalis-bejaras-a-duna-parton/
11:00 - 14:00 Kézműves foglalkoztató gyerekeknek a lovardában
11:00 – 13:00 Kenuzás a Dunán - a Duna Szabadidő és Tömegsport Klub
szervezésében (Dunapart u. 24.)
Íjászat egész nap (Budafokos Baranta)
Lovas programok
9:00 -10:30 lovardalátogatás, sétalovaglás
11:00 Díjugrató verseny
I. versenyszám: C/00
II. versenyszám: C/0
III. versenyszám: Szikra Kupa
IV. versenyszám: kitartásos verseny
A verseny szüneteiben lovas bemutató
38 startunk volt (8 sportegyesület versenyzőjével) a hagyományos, lovaglást népszerűsítő,
baráti díjugrató versenyünkön az V. Urbitális majális keretében, a Tétényi Dunapart
Lovasklubban, kiváló teljesítményekkel.
Négy versenyszámban mérték össze tudásukat a versenyzők. Az első két versenyszámban a
versenyzőknek 10 akadályt kellett előre megadott sorrendben átugratni először 70-80/80 cm,
majd 80-90/90 cm magasságban. A harmadik számban 90-100/110 cm magasak voltak az
akadályok és ebben a számban már egy kettes ugrás is volt. A negyedik versenyszám a
kitartásos magasugrás volt, amikor is egy akadály megugrása számít és a cél a lehető
legnagyobb magasság elérése. Ezúttal ez 163 cm volt, amit Tóth Lászlónak, a BMTE Lovas
Szakosztály lovasának sikerült teljesíteni. Tóth László, aki a kerületben lakik a maga 63
évével fiatalokat megszégyenítő teljesítményt nyújtott: a III. versenyszámban 1., és 3. helyet
szerzett és így idén ő vihette el a 2011-ben alapított Szikra Kupán (2011-ben és 2012-ben

Sipos Attila szerezte meg, a Szent György Lovasklub versenyzője). A kitartásos
magasugrásban is ő volt a legeredményesebb 163 cm-es ugrásával.
A nézők értő módon bíztatták a versenyzőket.
A zsűri (Somogyi Károly elnök, Magyar Zoltán és Csővári Linda), a pályaépítés (Vlaszaty
János) és a pályaszolgálat (kb. 10 fő) munkáját is a Lovakért és lovaglásért Alapítvány
önkéntesei végezték.
Sokan akartak lóra ülni a sétalovaglás keretében, aminek a lebonyolításában az alapítvány
önkéntesei közreműködtek. A meghirdetettnél tovább tartott a gyerekek kézműves
foglalkozása is a nagy érdeklődés miatt. Volt kötélvetés, famegmunkálás, festés stb.
köszönhetően Kochné Orosz Anikónak és kolléganőjének, valamint Kanyó Arankának. Az
ARTCHAIKA Ősművészeti Agyagműves Egyesület és a Kerámiapark képviselői pedig
korongozni tanították az érdeklődőket. A barantások közreműködésével ki lehettet próbálni az
íjászatot is.
A fiatal lovasok dáma- és western lovaglás-bemutatója, továbbá a dámalovasok műsorszáma,
Mónosné Ambrus Tímea (kerületi lakos) és Simon Barbara mindenkit elbűvölt.
A főszakács ezúttal is Tóth Tibor, a Nagytétényi Polgári Kör tagja volt és remek babgulyást
főzött.
Volt pezsgőkóstolás a Törley Pezsgőpéncészet jóvoltából és a Szikra család, valamint
Vlasztay János idén is támogatta a rendezvényt.
Szép teljesítményeket láthattunk és az esemény alkalom volt a lovaglás népszerűsítésére.
Az idén saját erőforrásainkra támaszkodva és természetben kapott támogatásokból valósult
meg a program, nem hagytuk, hogy a pályázati és egyéb támogatás hiánya megtörjön egy új
és népszerű hagyományt.
Főszervező: Promontorium Polgári Casino www.promontorium-casino.hu
Közreműködők:
Lovakért és lovaglásért Alapítvány www.lolok.hu
Zöld jövő Környezetvédelmi Egyesület www.zoldjovo.hu,
Duna SZTK www.dunasztk.hu
Baross Gábor Horgászegyesület www.harosihorgaszat.hu
Honvéd Sporthorgász Egyesület www.harosiobol.hu
Nagytétényi Polgári Kör
Hárosi Yacht Club

