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Nemzetközi Fogathajtó Verseny – Mezőhegyes, 2018. április 29. 

 

Ritkán látott nagy közönség-érdeklődés 

 

 

Az április 28.- május 1. között Mezőhegyesen rendezett Nemzetközi Fogathajtó Versenyen 

vasárnap – a díjhajtás második napján – 25 kettes és 15 négyesfogat mutatta be a spanyol, 

francia, svéd, cseh és magyar tagokból álló rangos nemzetközi zsűri előtt 

versenyprogramját. A díjhajtást a kettesfogathajtóknál Pál Attila (ROU) nyerte, a 

négyesfogathajtóknál Dobrovitz József (HUN) zárta a legjobb eredménnyel a 

versenyszámot. 

 

A nemzetközi négyesfogat mezőnyben startolt Dobrovitz József négyesfogathajtó-, és     

ifj. Dobrovitz József kettesfogathajtó csapatvilágbajnokunk. Kihívójuk a kiváló maraton- 

és akadályhajtó svájci Jérôme Voutaz, aki 2017/18-as világkupa-sorozat budapesti 

állomásán is megmérette magát és második lett, sőt a döntőben ezüstérmesként zárta az idei 

fedeles fogathajtó világkupát.  

 

A kettesfogatok mezőnyében többek között a kétszeres csapatvilágbajnokunk, Nyúl 

Zoltán és a világbajnok ezüstérmes Hódi Károly állt starthoz.  

 

A fogathajtás három száma – a díj-, a maraton és az akadályhajtás – közül a díjhajtás 

kevésbé látványos, főként a szakértő közönséghez szól.  

Ezért különösen örvendetes és díjhajtó versenyeken csak elvétve fordul elő, hogy ez a 

versenyszám Mezőhegyesen nagyszámú szakmai- és nagyközönség előtt zajlott. 

 

 

Eredmények-díjhajtás (vasárnap): 

 

Kettesfogathajtás (nemzetközi):  

1. Pál Attila (ROU) 54.39 

2. Rákóczi Gergő (ROU) 54.51 

3. Szabó Roland (HUN) 55.81 

 

Négyesfogathajtás (nemzetközi): 

1. Dobrovitz József (HUN) 45.42 

2. Móró Lajos (HUN) 50.20 

3. ifj. Dobrovitz József (HUN) 50.97 
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Hétfőn a Nemzetközi Fogathajtó Versenyen leglátványosabb számát, a maratonhajtást 

rendezik meg a mezőhegyesi lovaspályán, 10.00 órai kezdettel.  

 

 

 

Emlékezés a fogatsport kiemelkedő személyiségére 

 

Április 29-én Pap István Tibor, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 

vezérigazgatója, Mitykó Zsolt, Mezőhegyes város polgármestere – a családtagok, barátok, 

tisztelők társaságában – halálának 20 éves évfordulóján koszorút helyezett el, a magyar 

fogathajtás kiemelkedő személyisége Szentmihályi Ferenc (1935-1998) mezőhegyesi 

síremlékén.  

A vezérigazgató beszédében kiemelte, hogy a hajtókiválóság ízig vérig mezőhegyesi. 

Egyetlen munkahelyén, a ménesben már 14 évesen lovász, később lótenyésztő-szakmunkás.  

A szerény háttérember szárkezelésére, bátor, stílusos hajtásaira hamar felfigyeltek. 

 

Kádár László és Abonyi Imre „árnyékában” a fogatszakma, a szakirodalom méltatlanul  

elfelejtkezett róla. 

Pedig Nyugat-Európa több országában nagy sikerrel versenyzett. 1964-ben, a világ – 

olimpia utáni – 

legnagyobb lovasversenyén, Aachenben nemzetközi versenyt nyert. A hamburgi Derbyn  

egyéni- és csapatgyőztes, ahol hajtását, szárkezelését lovainak szerszámozását, a fogat 

stílusát külön  

díjazták. 

 

1972-ben, az első négyesfogathajtó világbajnokságon, Münsterben (Svájc) – Abonyi Imre 

és  

Fülöp Sándor társaként – a magyar válogatott tagja. 18 fogat között a mezőny első 

harmadában  

végzett. 

 

Négyes- , ötös nóniusz- és gidrán fogataival rangos hazai versenyek, köztük az Országos  

Mezőgazdasági Kiállítások parádés főszereplője. 

 

Fogatának hírességei: a nagy genetikai értéket képviselő, eredményes kancacsaládot 

alapító Jelmez, továbbá Hegyes, Goromba, Garázda fekete nóniuszai a fajta kiváló 

képviselői és kezei alatt védett,  

történelmi lófajtánk, lótenyésztésünk jóhírét erősítették. 

 

Magyar bajnok és Derby-győztes. 

Sokszoros válogatott-kerettag. 

1974-ben szállt le a fogatról, fejezte be versenyzői pályafutását. 

 

Bővebb információ: www.menesbirtok.hu, www.facebook.com/menesbirtok  
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Mezőhegyes, 2018.04.29 

 

 


