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Kitettek magukért 
a frankás diákok
ESZTERGOM Kitettek magukért 
a Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium diákjai a minap. 
Ahogy arról az iskola Face-
book-oldalán beszámoltak, a 
gimnáziumban működő Ma-
gyar Fiatalok Közössége (MFK) 
szervezésében a tanulók egy 
csoportja szemetet gyűjtött a 
Prímás-szigeten, így megtisz-
títva a Franka-pályát és kör-
nyékét. A munkában Dabóczi 
Ágoston, Farkas Máté, Forgács 
Benedek, Kapitány András, 
Kelemen Viktor, Kovács Iván, 
Ormándi Ábel, Petrovics Ben-
ce, Sebestyén Sándor, Stolczen-
berger Áron, Tamasi Teofi l és 
Urbán Bence vett részt.

Ahogy a Facebook-poszt-
ban olvasható, az iskola köszö-
ni nekik, hogy szabadidejüket 
feláldozva, önkéntes munká-
jukkal próbálják szebbé, tisz-
tábbá tenni Esztergomot.

Mint megtudtuk, egyébként 
is jellemző az önzetlenség, a  
törődés a frankásokra: a minap 
harmincan vettek részt az isko-
lában szervezett véradáson. Az 
is biztos, hogy tartalmasan tel-
nek a tanítási hetek a gimná-
ziumban, hiszen például az 
énekkaruk Pálmai Árpád egy-
házzenész, karnagy vezeté-
sével a közelmúltban a nagy-
marosi templomban teljesített 
énekkari szolgálatot. Sz. A.

Az Esztergom-Vértessomló találkozó igazán tündéri volt

Kislányok a megyei meccsen
ESZTERGOM A közelmúltban el-
indult esztergomi lányfoci ki-
sebb és nagyobb aprótalpúi kí-
sérték pályára a vasárnapi me-
gye I. osztályú fordulóban sze-
replő FC Esztergom és a velük 
meccselő Vértessomló játékosa-
it. Nem véletlen a többesszám, 
ugyanis kvázi a focisták álltak 
sorfalat a lánykáknak, akik a 
két csapat között, mindkét ol-
dalukon egy-egy focista kezét 
fogva léptek a gyepre.

Az óvodásoknak pláne nagy 
esemény volt ez, megilletődve 
és izgatottan készültek a talál-
kozóra, amelynek, kétség nem 
fér hozzá, ők voltak az iga-
zi sztárjai: a kezdőrúgás előtt 

hatalmas mosollyal, tapsvihar 
közepette szaladtak le a pályá-
ról. Az esztergomi focisták pe-
dig meghálálták a tündéri kí-
séretet, ugyanis 10-1-re nyer-
ték a mérkőzést.

Ahogy a lányfociedzésekről 
korábban megtudtuk, a tréne-
rek fontosnak tartják, hogy 
jó hangulatban teljen el min-
den találkozó, ezért az első 
időszakban a játékos felada-
tokra helyezik a hangsúlyt 
az edzők. A lányok olyan fel-
adatokat végeznek, amelyek 
mindenkinek sikerélményt 
adnak és segítenek megsze-
rettetni a labdarúgást. Videó: 
kemma.hu MW

A különleges izlandi patások világát is jobban megismerheti hazánk a jövőben

Világszövetség tagjai lettünk
a tatai lovasok vezetésével
A Nemzetközi Izlandi Lovas 
Szövetség a közgyűlésén, Iz-
landon teljes jogú tagként 
felvette a tatai Magyar, Iz-
landi Lovas Egyesületet a 
tagjai közé. Az így 22 tagú-
ra bővült világszövetségnek 
Magyarország is tagja lett.

Szűr Annamária 

annamaria.szur@mediaworks.hu

TATA Straubinger Zoltán, az 
egyesület elnöke kiemelte: há-
lásak a bizalomért, tisztele-
tért, amellyel fogadták őket a 
nemzetközi lovas szövetség-
nél, céljuk pedig, hogy a jö-
vőben szeretnék tovább vinni 
mind Magyarország, mind Iz-
land, mind az izlandi lovak hí-
rét, hírnevét.

– Ahogy Ewald Isenbügel a 
világszövetség alapító elnöke 
mondta nekünk a közelmúlt-
ban, soha nem gondolta vol-
na, hogy ilyen nagyra növi ki 
magát az, amibe belevágott. 
Mi is így érezzük magunkat 
– fogalmazott.

A 11 éves múltra visszate-
kintő tatai székhelyű egye-
sület hazánk történelmi lovas 
hagyományaival és természet 
adta, valamint épí-
tett szépségeivel 
immár a világszö-
vetséggel karölt-
ve folytatná misz-
szióját.

– A jövő fiatal-
ságát, lovas nem-
zedékét megtanítani mindar-
ra, amit a lovak és különösen 
az izlandi lovak jelentenek, 
élményt adni mind a magyar, 
mind a nemzetközi vendége-
inknek, fejleszteni az orszá-
gok és lovasok közötti kapcso-
latokat, új utakat kiépítve – 
tette hozzá az elnök, aki nagy 
beruházásra is készül Tatán. 
Olyan központot szeretnének 
kialakítani, ahol továbbkép-
zéseknek, találkozóknak ad-
hatnak helyet a világszövet-
ség tagjai és a magyar lóbará-
tok számára.

– Régiónk bővelkedik lovas 
útvonalakban, de wellness, 

egészségügyi, kulturális lehe-
tőségek egész tárházát is kí-
nálja mindemellett. Múlt és jö-
vő találkozik itt. Bízunk ben-
ne, hogy mind többekkel meg 
is ismertethetjük kincseinket, 
amelyek tovább gazdagíthat-
ják majd a Nemzetközi Izlandi 
Lovas Szövetséget és Magyar-
országot is – részletezte tervei-
ket az elnök.

A 2009-ben alakult Tatai és 
Térségbeli Lovasélet-fejlesztő 
Egyesület 2019-ben vette fel a 
Magyar, Izlandi Lovas Egye-
sület nevet, és vált országos-
sá. A  kezdetekkor megfogal-
mazott célját, miszerint hely-
ben, a helyieknek kínáljon szó-
rakozási lehetőséget, és mind-
eközben mind többeket, első-
sorban a felnövekvő generáci-
ókat megismertette a lovaglás-
sal, a lovas kultúrával és ezek-
kel a nemes állatokkal, azóta is 
missziójának tekinti.

Tevékeny évek 
állnak mögöttük

Straubinger Zoltán majd’ 
két évtizede elkötelezett ló-
barát nagyjából ugyanennyi 
ideje terjeszti az izlandi lovak 
hírét is hazánkban, miköz-

ben tenyészti is a 
nemes állatokat. 
Korábban Utassy 
Ferenc tiszteletbe-
li izlandi magyar 
konzullal is tár-
gyalt már a külön-
leges lófajta nép-

szerűsítéséről, a diplomata a 
szintén a lovas egyesület által 
szervezett Szent György-napi 
Lovasünnepen is részt vett.

A tatai lovas egyesület szer-
vezi meg minden évben a Ló-
voda napot, a Szent György-na-
pi Lovasünnepet, néhány évvel 
ezelőtt pedig a tatai lóverseny-
hagyományokat is felélesztet-
ték a pezsgőgyári pályán. Mint 
megtudtuk, jövőbeni terveik 
között szerepel, hogy egy kü-
lönleges jégrevü keretein be-
lül ismertessék meg Magyar-
országgal az ötjármódú izlan-
di lovakat. A lovak a jégen el-
nevezésű programnak a fővá-

rosban a Városligeti műjégpá-
lya adna otthont.

Az izlandi lovak 
különleges tudása

A X. században Izlandon a 
legfőbb törvényhozó gyűlés 
megtiltotta idegen lovak beho-
zatalát. Azok a lovak, amelyek 
egyszer elhagyták a szigetet, 
nem térhettek többé vissza. Ez 
mindmáig így van, így viszont 
az izlandi világ egyik legtisz-
tább vérvonalú lófajtája. Egye-
dülálló az izlandi lovak járá-
sa is: a lépés, a trapp és a ga-
lopp mellett a tölt, a passz és 
nagyon gyors repülő passz já-
rásformával is rendelkezik.

A tölt négyütemű jármód: a 
ló az első és hátsó lábait egy-
szerre tudja mozgatni egyazon 
oldalon, vagyis ha jobb első lá-
bával lép, akkor a jobb hátsó 
követi ezt a mozgást. Az üte-
me miatt a lovas szinte rázkó-
dásmentesen ül a nyeregben.

Nemzetközi 
szakemberrel

A világszövetség neves 
szakembereivel együtt hono-
sítják meg ezekben a hóna-
pokban az izlandi lovas kul-
túrát és szakmát hazánkban. 
Augusztus 15-én ennek első 
lépéseként nyílt napot szer-
veznek a Sjáliban Tatán, ahol 
az érdeklődők megismerhe-
tik ezeket a különleges állato-
kat, történetüket és képessége-
iket. A programon nemzetközi 
lovas instruktor is részt vesz, 
és fel is lehet ülni a lovakra, 
hogy átélhessék az öt jármód, 
köztük a tölt élményét. A múlt 
héten több napot Tatán is töl-
tött, és a magyar egyesületbe 
is belépett izlandiló-szakértő 
Herdis Reynisdóttir, Dísa, aki 
lapunknak elárulta: ezeknek a 
lovaknak hihetetlen az egyen-
súlyuk, a kitartásuk és a jelle-
mük egyaránt, csakúgy, mint 
a különleges jármódjaik.

Dísa, a nemzetközi instruktor és Németh Krisztina az egyik tatai izlandi lóval  Fotó: Sz. A.

A játékosokat kísérő lánykák voltak a meccs sztárjai Fotó: F. M.

A tatai 
lovasok nagy 
központot ter-
veznek Tatára

Az egyesület székhelyén a shetlandi pónik is jól érzik magukat Egyeztetés a leendő központról

Látogasson el hírportálunkra!


