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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Hagyományteremtı kezdeményezés Szirmabesenyıben 
 
Megyei és regionális díjugrató lovas verseny a szirmabesenyıi 
Királyvölgyi Lovasparkban 
 
Új helyszínen, a szirmabesenyıi Királyvölgyi Lovasparkban kerül 
megrendezésre a 9 éves múltra visszatekintı miskolci díjugrató lovas verseny. 
A rendezık célja az esemény sportértéke mellett olyan hagyomány teremtése, 
mely évrıl évre lehetıséget ad a környezı települések természeti, kulturális és 
idegenforgalmi értékeinek bemutatására állandó színfoltjává válva ennek a 
térségnek. 
 

Szirmabesenyı, 2010. szeptember 21. – A Miskolc-Bükkalja Lovaskör a Borsod – 
Abaúj – Zemplén megyei Lovas Szövetséggel és az Észak-magyarországi Lógyógyászati 
Kft.-vel közösen szeptember 25.-én megyei és regionális „B” kategóriás díjugrató 
versenyt rendez a Ló Tréning- és Rehabilitációs Központ területén található Királyvölgyi 
Lovasparkban. A Lovaspark – mint szabadtéri lovas központ – lehetıséget nyújt 
különbözı ló- és lovassportok, valamint szabadidıs lovas tevékenységek végzésére, 
kiegészítve mindezt a lógyógyászat, a rehabilitáció, a lógyógyászati kutatások által 
nyújtott speciális lehetıségekkel. A Parkot üzemeltetı Ló Tréning- és Rehabilitációs 
Központ infrastrukturája regionálisan egyedülálló lehetıséget nyújt lovak tudományos 
igényő sportkipróbálásához digitális röntgentechnológia, ultrahangos, endoszkópos, 
thermográfiás vizsgálatok, számítógépes sántaságvizsgálatok, digitális mozgásanalízis 
segítségével. 
 

„9 éve tartó hagyomány, hogy Miskolcon díjugrató versenyt rendezünk, néhány lelkes 
emberrel, egy lelkes településsel új alapokra szeretnénk helyezni ezt a lovasversenyt, 
hogy méltó helye legyen a megye sportéletében. Célunk a méltatlanul háttérbe szorult 
lovassport újra megismertetése és a köztudatba való beemelése, a mostani versenyen 
több mint 100 indulóra számítunk.” – mondta Kalmár Zsolt, versenyigazgató. „A lóval 
való kapcsolattartás rendkívül erıs nevelı hatású az ember életének bármely 
szakaszában, a ló az ember számára a természet közelségét és a szabadság érzését 
nyújtja. Jövıbeni terveink között szerepel egy regionális díjugrató bajnokság 
megszervezése, melyben saját és szomszédos megyéink versenyzıi vennének részt, a 
versenyek váltott helyszíneken kerülnének megrendezésre.” 
 

A Szirmabesenyıt is magába foglaló mikrotérség eddig rejtızködı természeti, mővészeti 
és idegenforgalmi értékeinek felfedezése lehetıséget nyújt a lehetıségek megragadására 
és arra, hogy a „besenyıiek” számára már eddig is „misztikus” Királyvölgy a természet, a 
sport, a kultúra és a tudomány összhangjának, az emberi harmóniának a völgye legyen. 
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