
                                 Egy céltudatos, bátor Halászys kislány sikerei 
 

„Nincs olyan bensőséges titok, 

mint amely a lovas és ló között alakul ki.” 

(Robert Smith Surtees) 

  

 

Az embert, vélhetőleg mióta beszélni tud, azóta foglalkoztatja a kérdés, hogy hogyan beszélnek 

az állatok. Szót érteni nem tudunk velük, nemegyszer képzeletben fölruházzuk őket emberi 

beszéddel. Ezopusz meséiben  emberi tulajdonságokat bújtat állatbőrbe. Népmeséinkben 

gyakoriak a beszélő állatok, ezek többnyire igazi mesefigurák, és azt mondják, hogy a ló nem 

felejt, mindig előre "szól" ha nem tetszik neki valami, és ez is rejtély, hogy nemcsak a lovas 

tudás, hanem szellemi erő kérdése a ló irányítása, ezért a lovaknak nem lehet hazudni. 

 

 A fenti kérdések nem valószínű, hogy foglalkoztattak volna, ha nem az osztályom kedves tagja 

lenne Csiszárik Petra, 5.b. osztályos tanuló. Petra egy törékeny, halk szavú, intelligens és okos 

tanuló, példamutató magatartása kiemelkedő nemcsak osztály szinten, hanem az egész 

iskolában is.  

 

2018. 01.27-én Szlovákiában, Samorinban két első helyen végzett ugróban! Ez volt az első 

külföldi versenye, mellyel egyben az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola és Ócsa város 

hírnevét is öregbítette.  

 

Anyukája elmondása alapján, Petra 2012-ben, búcsú alkalmával ült előszőr lóra pónisétáltatás 

során. Ezt követően alkalom adtán ellátogattak az Equina Lovasfarmra, ahol egyre jobban 

megszerette a lovasglást. 

 Eleinte 1 alkalommal 1/2 órás pónilovagláson vett részt, ahol megtanulta a lovaglás alapjait. 

Gyurina Milla kezdett el vele komolyabban foglalkozni, oktatta Petrát, és először 2014 nyarán 

lindította el első versenyén, amit a Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetsége (GYEPOSZ) 

rendezett. Gyakorló versenyszámban indult. 

A lovaglás során, folyamatosan fejlődött, és a gyakorló versenyszám után nemsokára az 

ügyességi kezdő kategóriában indult, melyet -a könnyű kategória kihagyása után-  az ügyességi 

nehéz kategória követett. Innen egyenes út vezetett Milla ajánlására  Petra versenyedzőjéhez 

Kempelen Judithoz. Versenyedzője, Petra tehetségét látván, örömmel foglalkozott a 

tanításával.  

2016 nyarán már saját lova lett Petrának, Equina Léna.  

Eleinte heti 2 edzésen, majd később 3-4 edzésen vett részt. Közben is versenyzett, de igazából 

a 2017-es év eleje hozta meg az edzések gyümölcsét. Komoly fordulat következett, és az 

eredmények magukért beszélnek.  

Szülei mindenben támogatják Petrát látván nagy állatszeretetét, elszántságát és kitartását. 

Folyamatosan, egy alkalmat sem hagyva ki kísérik el nagy szeretettel, türelemmel és 

odaadással, lányukat a lovardába. Petrát nem tántorítja el az időjárás viszontagsága sem.  

Legyen az nyári hőség, vagy éppen szakadó eső, téli zimankó, ő mindig meglátogatja kedves 

póni lovát. Igen, mert: "Van valami a lovak külsejében, ami jót tesz az ember bensőjének."  

(Winston Churchill) 

Petra szerint is nagyon fontos, hogy legyenek rövidebb, hosszabb és középtávú céljaink, mert 

ez meghatározza a későbbi sikereinket, és ha ez megvan, minden nap tegyünk valamit annak 



érdekében, hogy közelebb kerüljünk céljaink valóra válásához. A lovak iránti szeretete segít 

abban, hogy élvezi ezt az utat, és fent tudja tartani ezt a lendületet a továbbiakban is.  

Petra most készül a Rajtengedély vizsgára, hogy tovább folytassa versenyeit a Magyar Lovas 

Szövetség Díjugrató Szakágánál!  

 Hajrá Petra, csak így tovább, szorít Neked az egész osztály!  

 

Eredményei: 
  

2017.02.26. GYEPOSZ Korax kupa fedett pályás minősítő forduló  

- ügyességi nehéz kategória 3. hely 

- díjugratás 60cm 4. hely 

  

2017. 03.11. Magyar Lovas Szabadidő Szövetség (MLSZSZ)-nél A Kunos lovardában  

- nehéz kat. 4. hely 

  

2017.04.02. INTERSPORT Fedett pályás Országos Bajnokság 

-  nehéz kategóriában az 1. helyen végzett.  

- OB Bajnok  

  

2017.04.09. Fedett pályás döntő Kunos lovarda 

-  50-60 cm ugró bajnoki cím 3. hely, 

-  ügyességi nehéz kategória 1. hely 

  

2017.05.14. GYEPOSZ EQUNIA kupa  

- nehéz kategória 1, 2.hely,  

- 60cm ugró előkészítő 5.hely 

  

2017.06.04. Kincsem lovarda:  

- nehéz kategória 1.hely, 

-  60cm ugró 5.hely 

  

2017.07.02. Gyeposz Kiskunlacháza 

-  nehéz kat. 2.hely,  

- 60cm ugró 1.hely 

  

2017.11.11. Szezonnyitó fedeles verseny Kunos lovarda  

- 60-70cm ugró stílus 2.hely,  

- 70-80cm ugró ideális idő megközelítésben 3.hely 

  

2017.12.29. Akadémia Lovasklub  

- 70-80cm ugró 3.hely,  

- élete első 80-90cm ugró számban ahol előszőr egy hibátlan pályával, utána egy 

egyszeri összevetésben 1.helyen végzett 

  

2018. 01.27. Szlovákia Samorin  

- két első helyen végzett ugróban! Első külföldi versenye. 

  

                                                                                                     Mrázné Gáspár Tünde of.  


