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XXX. Kécskei Lovasnapok 2021. 

Szakmai beszámoló 

 

 A tavalyi évben a pandémia miatt elmaradt XXX. Kécskei Lovasnapok megrendezését sokan várták 

már. A Tiszakécskei Lovasegyesület a környék pontszerző fogathajtó versenyeinek fényében döntött 

úgy, hogy május utolsó hétvégénjén rendezi meg a jubileumi rendezvényt. Az egy éves csúszás miatt 

így viszont a (hivatalosan) 1991 óta létező egyesület egyszerre rendezte a harmincadik versenyét, és 

ünnepelhette harmincadik évfordulóját is. 

 A vendéglátó sátorban a Kecskeméti Csárda kitelepülése biztosította a vendégek számára az ételt 

és italt, a biztosításról és a belépési szabályok betartásáról a Polgárőrség tagjai gondoskodtak. A 

rendezvényen természetesen a Mentőszolgálat esetkocsija is jelen volt, tovább (a szabályoknak 

megfelelő) légvár, jump-up, ringlispíl, aquazorb, és számos árus (kalapos, párnás, játékos, 

bőrdíszműves, édességes, vattacukros, kürtőskalácsos) is kitelepült, a kicsik és nagyok örömére. A 

vendégek mindkét napon megtekinthették a jubileumi tárlatot az új épületben, valamint szombaton 

a Tiszakécskei Egészségfejlesztési Iroda is kitelepült a vendégek tájékoztatása végett. 

 A pandémiával összefüggő szabályok épp a rendezvény előtt változtak, így két lehetőség volt az 

esemény kapcsán: bárki beléphet a rendezvényre, de csak 500 főig, vagy a vendégek csak érvényes 

védettségi igazolvánnyal (vagy applikációval), valamint 18 év alatt léphetnek a rendezvény 

területére, de nincs létszámkorlát. A két korlátozás közül ez utóbbit választotta az egyesület, így 

eszerint került meghirdetésre, kitáblázásra és kommunikálásra a szabály. Így sajnos sokakat távol 

tartott a korlátozás, de a szombati napon az 500 főt a helyszíni becsléseink és a fotók alapján így is 

túlléptük.  

 A pénteki napon rögtön programváltozást jelentettünk be, hiszen a különlegességnek számító 

éjszakai hajtást korábban 19 órai kezdettel hirdettük meg, de mivel a szigorítások csökkentek, így 

két órával később hajtott be a pályára az első fogat. Ennek megfelelően a rendezvény megnyitója is 

később 18:00 órakor vette kezdetét Tóth János polgármester úr nyitóbeszédével, majd a 

rendezvénysátor színpadán a Zengető citerazenekar lépett fel, vegyes tájegységenkénti 

szólamokkal. Őket követte egy könnyed óra stand-up előadás, Kertész Richárd humorista, alias 

Ricsifiú tolmácsolásában. Ezalatt folyamatos volt az éjszakai akadályhajtás pályaépítése és a 

versenynevezések regisztrálása a kitelepült versenyirodánál. Maga a verseny 21:00 órakor vette 

kezdetét, a lelkes közönség izgalmas versenyt látott a tizenhat indulótól, a megvilágított pályán, 

ahol a legjobbnak egy hölgy, az Abonyi Lovas Klub versenyzője, Boros Boglárka bizonyult. Az 

eredményhirdetésre 22:30 órakor került sor. 

 A szombati napon kora reggel a versenypálya építésével együtt érkeztek a nevezések is, a 

pontszerző CAN-C kategóriára volt a legnagyobb érdeklődés, de a többi kategóriára is szép 

számmal neveztek, összesen rekordszámú, 63 fogatot regisztráltak a versenynapra. A programot így 

egyrészről a profi speaker, Kurdics Mihály ösztönözte gyorsabb haladásra, másrészt a két forduló 



közötti pihenőidő is szűkült. Ugyancsak reggel indult a hagyományos szabadtéri ételek 

főzőversenye is, melynek eredményhirdetését a zsűri a dél helyett fél kettőkor megtartott szünetben 

prezentálta a publikumnak. Ezt követően a helyi Ezüst Patkó Lovasiskola növendékei tartottak 

akadályugró bemutatót, majd (immár a fogathajtás második fordulójában) a Lakiteleki 

Tűzoltózenekar tartott színvonalas koncertet a tribün mellett.  

A második forduló látványos és mozgalmas versenyét a Polgármesterek akadályhajtása követte, itt 

tízen ültek a bakra, hogy egymással barátságos keretek között megmérkőzzenek. Nagy kettes 

fogatok CAN-D kategóriájában első helyen végzett Szabó-Bogár Dávid (Csongrád), második lett 

Bibók Károly (Tiszaalpár), harmadik pedig Dudás György (Tiszakécske). Póni fogatoknál 1. 

Kosztolányi Csenge (Tápiószentmárton). CAN-C kategóriában első Józsa László Dávid 

(Tiszakécske), második Szabó Zoltán (Mindszent), harmadik Szabó Bence János (Tiszaföldvár). 

Pónifogatok: 1. Bús József Mirza és Indi nevű lovával, 2. Bús József Zénó és Gyöngy nevű lovával 

(Csongrád), 3. Kosztolányi Zoltán (Tápiószentmárton). A polgármesterek hajtásában Pácsa József 

nyárlőrinci önkormányzati képviselő végzett az élen, megelőzve Virág Józsefet, Tiszajenő 

polgármesterét és Szeberényi Gyula Tamást, Kecskemét alpolgármesterét. A nap végén az 

ünnepélyes díjkiosztásokat követően látványos vonulással ért véget a kétnapos rendezvény. 

 A rendezvényt természetesen hetekkel előre plakátokkal és online felületeken hirdettük, valamint 

a város főterén óriás molinók is hirdették az eseményt. A Lovanapokról több sajtóorgánum is 

említést tett felületein (Kécskei Krónika, Lakitelek Cafe, Baon, Petőfi népe), és több mint 500 képet 

publikáltak online. 

https://kecskeikronika.hu/hirek/rekordszamu-fogathajto-vett-reszt-jubileumi-tiszakecskei-lovasnapokon 

https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/orszagos-fogathajto-bajnoksagot-rendeztek-tiszakecsken-2179734/ 

 
 

https://kecskeikronika.hu/hirek/rekordszamu-fogathajto-vett-reszt-jubileumi-tiszakecskei-lovasnapokon
https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/orszagos-fogathajto-bajnoksagot-rendeztek-tiszakecsken-2179734/


 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


